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คานา 

โนงานพXะราชทานเพลิง;^พ คุณหญิงจ้'กรปาณี?1รก็ลวิส์ทข 

(ผน ไกรฤกษ) กำหนดงานวนที 18X1 พฤ(^จิกายน ๒2๐& ณส์เล้าน 

หลวง วดเทพทีรินทราวาล้ นายโค้ภน ไกรฤกษ ได้มาแจงความจำนง 

แก่เจาหนาทีกองวรรณคดีและประ;ว"ต^า'ล้ตร กรมดีลปากร ขออนุญาต 

จ*ดพิมพหน"งล้อตำรากงเตกและตำรากฐินของพระล้งฆ์อานมนิกาย เพือ 

แจกเบึนอนุล้รณ กรมดีลปากรยินคอนุญาตให้พิมพได้คงประล้งค 

หน*งล้อตำรากงเตกทีดีพิมพน็ พระครูคณานม'ล้มณาจารย (บี) 

วดมงคลล้มาคม กบหลวงอาน*มล้"งฆการ (หงวน เหวียงตน) ได้ช่วยกน 

เรยบเรยงขน แลว'ล้งฅนฉบบให้หอพระล้มุค'ล้าหรบพระนครนำขน 

ทลเกล่า จ ถวายพระบาทล้มเดจพระปกเกลาเจาอยู่หวและทรงพระกรุณา 

โปรดเกต'า ฯ ให้พิมพเบึนครงแรกในงานพระบรมพพระบาทล้มเดึจ 

พระมงกุฏเกลาเจาอยู่ห*วครบล้ตมาหะ เมือวนที & มนาคม พ.ล้. ๒^1'ะ)๘ 

ล้วนตำรากฐินของพระล้งฆ์อานมนิกายนน เบึนของมือยู่’ไนหอพระล้มุด 

วชิรญาณมาแต่เดิม 

กรมดีลปากรขออนุโมทนาในกุล้ลราดีทกษิณานุปทาน ซึงเจาภาพ 

ไฒาเพึญเบึนมาตุบี'ฎ^านธรรม และได้ตีพิมพหนงล้ปินแจกเบึนกุล 

วิทยาทาน ขอกคํลทงปวงนจงเบนบีจจยล้งเล้ริมให้คุณหญิงจกรปาณี- 

ล้รีดีลวิล้ทข (ผํน ไกรกุกษ) ผ้ล่วงลบ ประล้บอิฐคุณมนุญผลใน 

ล"มปรายภพทุกประการ เทอญ. 

กรมศิลปากร 

๑ เย พฤค'จิกายน ๒๕0๕ 
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ประวตส้ง1ขป 

คุณแม่เกิดเมือวนจนท^ เดือน ต๒ บกน ต3'งกํบวนที ๑4 

พฤ^จิกาฆน พุท‘ธ^กราช ๒4๓0 ณบานฅำบลพิทยเ^^ถยร ถนนเจริญกรุง 

จงหวดพระนคร เบนบฅรนายอากรตอ ผ้เบนพ่อก*าทีม่งค^งแตะมชือเ'เ^ยง 

กวางฃวางมากใน(ล้มยนกิ] จนเบนทีร้จกิ!และเรยกกนโนบรรดาขาราชการ 

และพ่อคาประชาชนทิวไปว่า ‘‘นายอากร(ล้ะพานเหลกล่าง” (คอ'ล้ะพาน 

พิทยเ^ถยรเดยวน) โดยทีท่านเบนเจาของโรงหวย โรงรบ'จำนำ และ 

โรง'ล้บฝินหลายแห่ง 

คุณแม่มืพนองอนเกิดจากคุณยายชม รวมดวยกนด๒คน ขณะน 

มืชวิฅเหลืออย่เพียงคนเดืยว ดือ คุณนายเมือน 'จำเริญพลรบ ภรรยา 

พระจำเริญพลรบ (แฐม จารุจินดา) คุณแม่เบนบุตรคนที ๙ ของ 

คุณตาคุณยาย เมือบรรดาพี ๆ ใดืมืครอบครวกกิ]ไปหมดแล*ว และ 

คุณยายกถึงแก่กรรม คุณแม่จึงไดืรบมอบหมายจากคุณตาดวยความ 

ไว้วางใจโหัเบนแม่บ*านปกครองดแลทรพย^^มบ^และนอง ๆ ตลอดมา 

ดวยความเทียงธรรม จึงปรากฐเบนทีรกใคร่ยำเกรงของนอง ๆ ของ 

คุณแม่ทุกคน ล่วนคุณแม่เองกมืความเคารพนกิปถือผู้เบึนทีไม่ยิงหย่อน 

ไปกว่าพีนอง ๆ คารวะต่อท่าน จนถึงบ พ.ศ. ๒(1๕๒ คุณแม่ได้เขาล่ 

พิธี'ล้มร'ล้กบมหาเศวกตธ พระยา'ากรปาณีศรีศลวิ'ล้ทธ (อู ไกรฤกษ) 

ต^งแต่เมือคร^งมืบรรดาศกดเบน หลวงประไพพิทยาคุณ และมบุตรธิดา 

พียกิมชีวิตอย'ขณะน 'ฮ คน 

ในบ พ.ศ. ๒(IV^๘ คุณแม่ตองประ'ล้บความทุกขอย่างใหญ่หลวง 

เนื่องจากคุณพ่อได้ถึงบินิจก^ร'ม ลูกทุกคนลวนยงอยู่ในเยาววกิ] แต่ดวย 



ข 

ศวามส์ามารถ มานะ อุฅต้าหะ ของคุณแม่ในการต่อ^วิถิชวฅหมายมา 

ฅ้งแฅอาอุ ๓๘ บ คุณแม่กได้กระทำหนาทีของท่านมาดวยดีอย่างส์ด 

ศวามต้ามารถ ไม่เคยทอถอยเพืออนากตของลกเยียงมารดาทีดทํงหลาย 

คุณแม่เบนผู้มีนำโจเอออารฅ่อญาติทีฅร และเพือนบานทุกกน ไม่0า 

''“ฯใข้ไคับดยอย่างใด มกจะไดัรบความช่วยเหลือจาก ใ เครมทุกขXอนเจบ เข เคบดยอยาง เด มกจะ เดรบความปึวยเหลอจาก 

คุณแม่ทํ้งนํนไม่มากกนอย และถึงแม้จะตองมีภาระหนกส์าหรบลูก ๆ 

อยู่แลว คุณแม่กยงได้เกยรบหลานบาหลานนามาเลยงดอุปการะที 

บานอีกหลายกน ซึงฅ่างกยงซาบซงในกวามเมฅฅากรุณาของคุณแม่ 

ดวยกาตลอดจนทุกวนน 

โนดานคำข้นกิจ คุณแม่ก็ได้ประพฤติเช่นพุทรคำข้นิกชนทํ้งั้หลาย 

มีการบำเพญบุญอุคํลด่าง ๆ อย่เบึนนิจ เช่น ทำอาหารไข้บาตรเองเบืน 

ประจำ บางวินกนำไปถวายพระทีคุนเคยตามวดไนนบางวดนบาง ได้ 

บริจาคทรพยบำรุงพระคำข้นา โรงพยาบาล และมูลนิชิต่างๆเข้มอ 

คณแม่ เบึนพลเมีองไทยทีเคารพเทอดทูนพระมหาถษ้ตริยยิงผู้หนึง 

ท่านจะกราบไหวบูชาทุกวน พรอมกับการไหว้พระข้วดมนต ไม่ว่าจะ 

เบึนวนงานทีระลึกถึงองกอดีตพระมหากษํตริย์หรือองกบจจุกันกตาม 

แม้คุณแม่จะไม่มีไอกาข้ไปโนงานนน ๆ แด่ท่านตองกระทำการกักการ 

บชาถวายกังคมทีบานต่อหนาพระบรมฉายาลกษณทุกคราวทีโอกาข้ 

มาถึง คำทีคุณแม่มกจะปรารภกบพวกลูกอยู่บ่อย ๆ จนจำได้ข้นิทไจ 

กระทงบดนคอ พวกเร'าอย่ก้มมาไดอย่างไ]กติลขทุก'โมนํ้ กั๋เพราะ 

พระมา?ที!/กเกล๎า.” ซงลูกทุกกนเชอวาเบนความจรง 

โดยปกติคุณแม่เบนผู้มอนากัยดี แม้จะอยู่โนวยชราแลว ร่างกาย 

กกังแข็งแรง จึงชอบออกจากบานไปชุระ ไปวด หรือเทียวหาชอ 



ค 

สิงของเองเข้มอ ถาอยุ่บานเบนตองหางานทำไม่ว่างเวน ชอบทำอาหาร้ 

คาวบางหวานบาง เข้รจแลวกนำไปถวายพXะแ'ละแจกลถแจกหลาน 

มฉะน"นกลงปลูกฅนไมัดแลความข้ะอาดบานเบนกิจวตร มาเมือราว 

ปลายเดอนพฤษภาคม ๒&๐^ ร้ข้กอ่อนเพลย มอาการบวยเจบเลกนอย 

ท่านจึงได้เขาอย่รกษาต”วโนไ รงพยาบาลจุฬาลงกรณ นายแพทยลง 

อาการข้งบ เมือวนทํ ๓๐ กรกฐาคม ๒^๐& สิริรวมอายุได้ บี 

ข้าหรบหนงข้อทีจะพิมพแจกในงานพระราชทานเพลิงเ^พคร"งน 

ได้เลือกหากกิง่อยู่หลายประเภทเบีนเวลานาน ในทีข้ดกเลือกพิมพหนงลือ 

พิชีกงเตก เล่มทีท่านถืออยู่น ซึงพิจารณาเหนว่าเหมาะข้มดี และอาจ 

มืบางท่านทีข้นใจ หรือยงไม่เขาใจช"ดแจงของเรืองพิธีกงเตกดี ซง 

บัจจุบนนีกมืหลายท่านนิยมนบถือและได้จดใหมืพิธีกงเตกอุทิข้ล่วนฤคํล 

ให้แอ่ผู้ล่วงลบก"นมามากต่อมากแลว ฉะนไ! หวงว่าหน"งลือเล่มนคงจะ 

เบีนประไยชนํแก่ท่านผู้อ่านบางไม่มากกินอย 

ในทีข้ดน ขออำนาจจุณพระข้รืรตนตรย และดวยก^ลผลบุญ 

ทไหลายทีจุณแม่ได้บำเพญไวัดวยดีแต่หนหล"ง จงดลบไดาลให้วิญญาณ 

ของคณแม่ ซึงจะข้ถิตอยู่ ณภพใดกตาม จงประข้บแต่ความ ข้ข 

เกษมข้าราญทุกประการ. 

ปีากลูก 
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สารบาญ 

ด. ตำXาพิขิกงเฅก 

๒. พิปีชุมนุมเทพดา 

๓. พิธชํกธงปXะกา(^ 

พิธีเชิญวิญญาณ 

&. พิธีเจชิญพXะพทรมนฅ 

'0. พิชปXะกาคํ๙วดพXะพุทรมนฅ 

ฟ่. ตำ^^วดพxะพุทรมนต 

๘. พิรปลุกXะฆงเวยนเทยน 

๘. พิธี^^งเวย 

ด๐. พิรปXะชุม (กงหง่นิ) 

ดด. พิรขาม'^ะพาน 

ด๒. พิร'ลอยกXะทง 

ด๓. พิธี (ตXายตง) ถวายขาวข้งฆ 

ด^1. พิธีทงกXะจาด 

ดพิธีเผาเกธีนิงกXะดาษ 

ดVฐ. ว่าดวยXายกาXและ เกรืองใช้ในพิธีทำกงเดก 
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0 0 Xะ^^ 0ๆ1 

ตาราทาพธกงIฅก 

ของพระสงฆ์อานมนิกาย 

บดนีจะได้กล่าวตนเหตุทีเกิดกาXพิธีกงเตก ตามอรรถทีมมา 1น 

พระ'ส์ตร ว่า (ยอถีหงายวงยึกทเผิกต่าย ชาเหยวเกวิก กถ่อเกิบโก 

ดกเย วิยงหยือ ด่ายตีแกวจุง ทบางอย่าตามกน หยึกเทียนฅือ 

ไกบจอเทยนดงจง กรถอเฮ่องวา ห่ายางเผือง กงเห'ลปายเผิกตุก เด่ 

ทนยวงพาบ) ดงนีเบนอาทิ ดำเนินกวามว่า^มยกร^งหนึง องก^มเดจ 

พระผ้ทรงพระภากเจาเ^คจประทไ]อยทเชตวนวิหารกรุง^^าวฅถี พรอม 

ดวยพระภิกษุเผาหอมลอมกอยท้ด"บพระ'ล้ทธรรมเท^นา กรไ!เวลา 

บัจฉิมยามมีเทพบุตรองกหนึงพรอมดวยบริวาร นำเกรือง'ถ่กการบชา 

เหาะลอยลงมายงล่านกพระพุทธองก แลวตรงเขาไปนม^การแทบ 

พระบาท ถวายเกรือง^^กการบุชา กอยช้ดบพระ^^ทธรรมเท^นา เมือ 

พระพุทธองกทอดพระเนตรเหนเทพบุตรนไ!แลว พระองกกทรงทราบ 

กำเนิดเทพบุตรนไดวยพระญาณอนแจ่มแจง จงมพระพุทธฏกาตร'ล้แก่ 

ภิกษุท^งหลาย ว่าดกรภิกษุทไหลายจงร้เกิด เทพบุตรนเดิมเบนบุตร 

เคํรษ^อยทเมืองส์าวฅถ เธอได้ฆ่ามารดาจนถึงแก่กรรม แลวกลไ 

ภไจะมาถึงตนจึงได้หนไปอปช้มบทเบนพระภิกษุ เมือเธอได้บุปส์มบท 

แลไเธอกอฅล่าห่เล่าเรียนภิกษาชชชมวินย!.กด่งก^ด ปราค้จากกวาม 



1๑) 

เกยจ(ๆราน ทํงรกษาขอวตรปฎิบิตไม่ด่างพรอย ต่อมากได้เบึน 

พระมหาเถรและเบึน!]บัชฌา!]ๅจารยขน เขอกึยิรหม“นส์งตํอนภิกษุส์ามเณร 

เข้มอ ๆ ท'งมความเมตตาแก่ผู้ทีอนาถายากจน บริจาคทานโดย 

ปราข้จากความตระหนีเหนยวแน่น กรไ!ต่อมามิชานานเชอกถึงแก่ 

มรณภาพ กรรมทีเชอเบึนกนอกต"ญฌฆ่ามารดาเชอ โนชาติน'นนำ 

ให้เชอไปเข้วยทุกชโน (อาตีเทียหงก) นรกอเวจ ข้วนติษยของเชอ 

ท'งหลายน'นใด้พรอมกนจ'คการฌาปนกิจฉลองคุณอาจารย ในหมู่ภิษย 

ของเขถนนมีรูปหนึงได้!]ภนข้มาบ'ตอนแก่กลา จึงเข'าตรวจโนทางฌาน 

ท'วท'งชํนพาดาวดึงข้ ท*งมนุษย์และข้ตว์เดียรจฉานกไม่เห นพระอาจารย 

จึงตรวจตลอดถึงอบายภูมิกได้เหนพระอาจารย์เข้วยทุกขอย่โนนรกอเวจี 

จึงออกจากฌานแลวเล่าเรืองให้ภิกษุทงหตายพง ข้านุภิษยท'งหลาย 

กมีความข้งข้ารพระอาจารย จึงพรอมกนต'งพิธีกงเฅกคือการทุข้ล 

อุทิข้ผลไปให้พระอาจารย์ ผืายพระอาจารย์เมีอได้รบผลกุข้ลทีข้านุคืษย์ 

อทิข้ให้ และประกอบกบผลอานิข้งข้ทีเธอได้อุปข้มบทเบึนพระภิกษุร'กษา 

ข้กขาบVโดยบริข้ทปี ประกอบท'งอำนาจแห่งผตคืลผลทานซึงเขอได้ข้ราง 

ใวัแต่ปางก่อน กระทำให้เขอปราข้จากความมีดม'ว ระลึกถึงคุณ 

พระรตนตรย ผลน'นนำให้เขอพนทุกขได้เข้วยข้ขในข้วรรค จึงได้นำ 

เครื่องข้กการบชาพาเทพบริวารมานมข้การเราตถาคต ณ กาลบดน แล'ว 

พระองคจึงแข้คงพระข้ทชรรมเทข้นา (ตอเด้เญิงเยียนพาบ โขเตบ 

เหยียดด่าว) คืออริยข้จ โปรดเทพบุตร (โขเด้) ว่าดวยทุกข ๘ 



๓ 

ประการ กอ ชาติทุกฃ ชราทุกข พยาชิทุกข มรณทกช ทุกขทไม่ได 

ส์มประ'ส์งก ทุกขทีไดัขลดพรากจากสิงที่รก ทกขทประ^^บเหฅท 

ดรายเกลยดชง ร้นธทํง ^ เบนทุกฃ (เติบเดั) เหตุให้ทุกขเกิดม 

ด๒ ประการ อวิชชานำให้เกิด'^งขาร เพราะม'ล้งขารเบนบจจยจงให้ 

บงเกิดมีวิญญาณ เพราะมีวิญญาณเบนบจจยจึงร้งเกิดมีรูปมีนามขน 

เพราะมีรูปมีนามเบนบจจยจึงบงเกิด (หลุกกง) อายตนะภายใน ๆ 

มา^^มร้^กบ (หลุกเกรง) อายตนะภายนอก Vฮ จึงบงเกิดเวทนา ๆ 

ให้บงเกิดตณหา ๆ ให้บงเกิดอุปาทาน (กวามถือร้น ) ๆ ให้บาเกิดภพ ๆ 

ให้บงเกิดมีป็าติ ๆ ให้บงเกิดชรา พยาชิ มรณ และทุกขโคํกร้งหลาย 

(เหยียดเด้) อวิชชาดบ 'ล้งขารดบ วิญญาณดบ นามรูปดไ] อายตนะ 

ภายในภายนอกดไ] ผ๙'ล้ะดบ เวทนาดบ ตณหาดบ กวามถือมไ]ดบ 

ภพดไ] ชาติ ชรา พยาชิ มรณ ภายนอกภายในกดบ สิงทไหลายดบ๙น 

(ด่าวเดั) มรรกมีองก ๘ ประการ (จไแกียน) กือบัญญาอนเหนชอบ 

(จร้แหนียม) ดํร้ชอบ (จไหงือ) เจรจาชอบ (จไ!เหงียบ) ทำ 

การงานชอบ (จไ]หม่าง) เลยงชีวิตชอบ (จไ]ตินเติง) ทำกวามเพียรชอบ 

(จนฅืยี) ระตกชอบ (จไดิน ) ตํ้งใจไว้ชอบ เมือพระพุทธองกแส์ดง 

อริยค้จไดย'กิงเฃปดังนแต้ว้ เทพบุตรนํ้นกได้บรรลนดา จึงนม'ส์การ 

ทูลลาพาบริ0ารไปเส์วย'^ชยงชํ้นพาคาชดึงต้ (‘ส์ตรทีแ'^ดงมานีเบึนแต่ 

เล่าเหตุที่จะเกิดมืพิรกงเตก มิได้ใชัส์วดในเวลาเริมพิธ ใช้ต้ชดใน 

เวลาเจริญพระพุทธมนต์เย้'เ^ต^งเมืง^*^^-าวบาง) 



พิธืชุมนุมเทพตา 

การพระราชพิชีกงเตกและกงเตกได้มีชื่บเนืองมาจากพ7ะค้ต7ดงนื 

ครไ!กาลต่อมาท่านเกจิอาจารยได้จํด้ระเบยบการกงเตก ให้มีโรงพิธี 

ข้นนิบาตพุทชจกรให้เบึนทีบริต้ทข แลวตไเครืองข้กการบชาประดบ 

ประดาตกแต่ง คึอมโตะพระพทขเจา พระขรรมเจา พระข้งฆเจ'า และ 

โตะเทพคา พระปินทร พระพรหมพรอม จึงข้0ดพิธีต่อไป เ0ลาทจะ 

ลงมอข้วดพิธนไ! ตองให้เจาภาพรบพิลก่อน แลวจงอ่านคำประกาคํ 

ชุมนุมเทพดา ซึงเขืยนมาในกระดาษแผ่นหนืงดงต่อไปน (เวลาอ่าน 

ประกาข้นืข้งฆ์ตองยืนพรอมกน แต่อธิบดข้ง'ฆน*งคุกเข่าลงบางครไ 

เมื่อออกนามพระร"ตนตรย ) 

คำประกาศชุมนุมเทวดา 

( ค่ายทนตามยายซึอยือลาย ) 

( เอิมเยืองซีอทยาโฅ๊ยอนลิน ) 
ฟ่ (เ/ 

เหมิกเข้ยนหว่ายกวางอึงเขิงทไ) 

( กินเกวียนตุนเผืองยือลายยาว ) 

( เขถกุงเกิรงเปยวจู๋ตน ) 

คำแปล 

พระเซึงมีพระคุณอนใหญ่ยิ่ง ข้อง 

ข้ว่างญ่วในพิภพท!งข้าม 

เทวทูตอ้นข้กดข้ทขอย่ในมนุษยโคูก 

และอบายภมิ 

เมือได้ทราบภารพระราชพิธีนแอ่กิ 

จงนอบนอมคำนบรับพระพุทชฐีกๅ 

โดยกวามกตญฉแลอมใข้แห่งเจๅ 

ภาพ 



๕ 

คำประกาศชุมนุมเทๅดา 

( 1ตยบเหญิงยองโปนตายยางพอ ) 

( บ้งตอพิกหลึกชุดอมิน ) 

คำแปล 

จงนำพระ;วิญญาณแตะวิญญาณมา 

ประชุมโนการพิปีน 

ดวยอำนาจแห่งพระรตนตรย ขอจง 

ปราค้จากความมืดมว คำอรรถ 

พุทปีฐกาจ่า 

และพระพุทปีฐีกาทีต้นนิบาตพุทธจกร 

นิ ควยโนการพระราชพิปีและพิปี 

(ด่ายปุ่งเคยวหงือจ่างคางบินทิดกา 

ยอลายยียาวยาตร จู๋สิ่นพาบต้อ) 

(เชียมลาเกวกบางกอกท^นกือกรู่)]™’ ประเทต้ต้ยาม หรือประเทต้โค 

ตำบลโด 

(เผืองเผิกตุตรายดือเตยนตุ่งกินโด่ 

ยึองกเชียว) 

(กิมเด่ยวจ่างเดเปยว,‘ชนเพิงจู๋) 

(เทียบจีอโหน่ยหง^จ่ายกุงจุงดง) 

ขอจงนอบนอมกระทาพุทปีบชา ปีXรม 

บูชา ต้งฆบูชา อุทิต้ผลกุต้ลถึงผ้ที่ 

ล่วงต*บไปแลวนไ!จงไ’คไปต้ต้กติ 

ออกพระนามและนามเจาภาพ 

พรอมควยพระบรมวงคำนุวงคํผาย 

หนาผายโนหรอวงคํญาติทงหลาย 

ชอพระบารมอภินิหารแห่งพระรตน (ตามบิาวผูทีได๋งยามเตยมโด่ ผุกวิ 

ย็องจไเตึยนเทียนลินเที'ง โปน เวิง ตรยทังต้ามประการ จงโปรคนำ 

หม่างซํนยเนียนหงไาก หยึกที พระวิญญาณหรือวิญญาณผู้ทีล่วง 

เหื่องถ่อเตด่ายห่างอือ เนียนหงวาก ลบไปแลวน'น (ลงพระนามหรือนาม 

หยีกที่ยีจู๋ง) ผู้ดบ ประต้ติหรือเกิด บี' เดือน วน 
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คำประกาศชุมนุมเทวดา 

(ไอ ไย่ ไย่งกวตธผู พํดวา เตยง 

ดาย ทงเกXมเหลปิงไหล่ นานมิน 

ดือเตียนกเซียวไขหาย) 

คำแปล 

เวลา พXะชนมายุหรืออายุได้เท่านน 

พXXษาหรือบี' คXนถึง 11 เดือน วน 

เวลาน'นเสิ่ดจค้วXXคตหรือดบไปดวย 

รXXมอนไม'เทียง ) 

( ดธหยากิมหงวากทหยก 
2^ ะ!/- 

จึดุไ! จ็นต?ไคนผู เดเดยน มนเยอง 
๗’ ส ส ” 

อนิจจาพXะวิญญาณหรือวิญญาณ 

ซึงล่วงตบไปล่ปXไลกแลจ ล่วน 

เจตภูตกืแปXผนยงไม่ทXาบว่าจะ;ตอง 

ไปล่ส์ฃทุกข์ปXะกาXโด เพXาะ; 

ฉะ;นไแจาภาพทํงหตายจึงพXอมใจ 

เกน บำเพญพXะ;Xาชกุค!ลหรือกุ?*เต 

เอทิเ^ถวายหรือล่งให้เบึนทีพึงแห่งผู้ 

ทล่วงล*บใปแล่วนน ขอจงได้ขาม 

ไ 
พXะ;X'ตีนตXยทงข้าม 

งาเลม!เดือนน วนนบXXจบข้ปดาหะ;ทีเท่านไ! 

เบึนหนาทีนายนิXยบาลทีเท่านน 

พนจากทะ;เลทกข เดยอานาจแหง 

จึงได้อาXาธนาพระภิกษุข้งฆ เจริญ 

พXะพทธมนต 

อางเฅยงเจยวไห่ย) 

(ยอภิเกรืองหม'างเทยนต*ง พุงตุ'ง 

ดายเทื่อ เหขียวเดยนไตนกิน) 

(เตบถือตีอมินเหง^วยนกเซียวไค')!ขอนอบนอนพระร'ตีนตร"ยเบืนทีพึง 

เอุทีค!ผลกุข้ลอันนถึงผู้ทีล่วงลบไป 

แลวนไ! จงได้ถึงข้คตีใดยเร็ว 



0^ 

คำประกาศชุมนมเทวดา 

( กิมฅกด่าวกลางเซอขาย หยือ 

เตยนไตวยวงตามบาวยามดX ) 

(เนยนหงวากหยกทีตากด่าย วง 

มิน 

(ลองหมายีเบียนเอมตี) 

คำแปล 

พระพุทธฎกาเริมต้งพิชประชุมเทวดา 

ฉบไ]น (ลงนามอธิบดีส์งฆเบน 

ประธาน) 

และบีเดีอนวนเวลานขอเทพดาจงเบีน 

ทิพยพยาน และเทวทูตอไ](^!กดทิทธ 

จงนำพุทธฏกาฉบไานีใปยงอบายภมิ 

ร^บพระวิญญาณหรือวิญญาณ 

เ'ล้ดจมาด่ช้ไ]นิบาตน โดยพระบารมี 

อภินิหารแห่งพระรตนตรยทงข้าม 

เทวทูตฆีงามงกรซึงเบิกพระเนตร 
?*^ เ^ 

ฌแลวนน จงเรวพลนเหมอนตง 

จิตเจตข้กทีนึกหมายไปในทีใด ๆ 

ขออย่าไดีขไ]ของ 

เมืออ่านประถาข้ชุมนมเทพดานึแล'ว จึงเผาแผ่นกระดาษทีเซียน 

พุทธฎีกาคำประกาข้กไ]รูปมาเทวทูตอนจะนำไปทางพนแผ่นดินและ 
๘เ ณ 

กระดาษเงนกระดาษทองเบ๊นเข้รจการชุมนมเทวดา 

พิธึ๋ซ์กธงประกาศ 
เมื่อเข้รีจพิธีชุมนุมเทพดาแลว จึงทำพิธีชก!]■งปะะกาข้เมึนเครือง 

หมายอชิษ^านเชิญV'เระรตนตะยและเทพดา ยืนข้วดกำอชิษ^านดังต่อใปน 



๘ 

คำสวดอธิษฐานเวลาชํกธง 

ประกาศ 

(นามโมเติง สิ่อโคงเบียนพาบยาย 

กวาคอเหยนต่ายหยีลาย ตามเทั 

หยิกเทียดจือเผิก พาบดงตามบ๋าว 

ยเหวยนยางข'อเอึองดางจงมินกง 

ดก) 

(กุงงินตามยายท้นจุง ตือผูหว่าง 

ลินโห่พาบจึอเทยน เถิบเดียนฅี๋อ 

เยือง ย่าล่ามเจินเต๋ ยึกเฑยด 

กวางยางเบีองดางโดงว^ทีย'ามก็ด) 

คา แปล 

ขาพเจาต'ง]จนอบนอมนมเส์การตลอด 

ท'วท'งติบทิฅํ พระพุทธเจา พระธรรม 

เจา พระต้งฆเจ่าท^งอดีตบัจจุบนและ 

อนาคต จงแส์ดจมาเบึนองคพยาน 

ในการพิธีของข'าพเจาซึงเบึนผู้ตงใจ 

ดวยกวามช้จริตเลอมใส์ 

ขาพเจาต'งใจอญเชิญเทพดา ซึง 

ส์ถิตอย่ทโ3ทงพิภพจํกรวาล ขอจง 

เลึงญาณทราบในการพิธีของขาพเจา 
0 ^ 

นดวย 

จบพิธีชกธงประกาก 

พิธี่เชิญวิญญาณ 

เมือช”กธงประกากเข้รจแลว คณะข้งฆ์จึงยึนข้วดประกากเชิญ 

วิญญาณด”งต่อไปนี 

คำประกาศเชิญวิญญาณ คำแปล 

(เธื!ยวซนเทิงจ๋เกียนทนเหลตาม เจาภาพจงตง เจนมข้การพระรตน 

ตรัยข้ามหน 



คำประกาศเชิญวิญญาณ คำแปล 

(ยึกเติมเผีองถิน อายีดาเผิกวิน ๆ]อพึงพระบารมีอภินิหารแห่งพระ 

พัดจิ) อรหนฅขทชเจา จงโปรดนำพระ 

เจตภตและเจฅภูฅ เด้ดจหรอมา 

ประสิทริอย่โน'ธงซงไค้'ต้มมติต่าง 

พระรป และรปพึจารึกพระนามหรือ 

นาม ไว้โนเคํ วฅฉต!นนดวยแลว 

(เดียต่างโบ้ตากเหญิงไสิ่งลาย) 

(เผืองยเยองเบ้ 

ย็องกเซียว) 

ตต!ายตุ่งกิ นได่ 

(กิมเสิ่ยวว่างเบ้เสิ่ยวซนเบ้งจูเหียบ 

จือโหน่ยหงว่ายกุงจูงดง) 

ขอพึงพ!ะบา!มอภินิหา!แห่งพ!ะ 

มาลํยเถ!เจา จงไป!ดนำพ!ะวิญ- 

ญาณห!อวิญญาณ เ^ดจและมา 

ต้ถิตอย่โนพ!ะ!ปและ!ปซีงไบ้^มมติ 

ไวินไ!ดวย 

ขาพเจาซีงเบ้นผ้อย่ 1นมนษยโลกน 

ตไโจอา!าธนาพ!ะภิกษุ^งฆ มา 

เจ!ญพ!ะพุทธมนต่ เพืออุทิ^1พ!ะ 

กุ!^ล ถวายห!อถึงท่านทล่วงลบไป 

แลวนไ! ขอจงไบ้ไปล่พุคติ 

ป!ะกาคํพ!ะนามและนามเจาภาพ 

พ!อมดไยพ!ะบ!มวงานวง^ผาย 

หนาผายโน ห!อวงคํญาติทไหลาย 

ซีงเย้นฒความกตญณูฉลองคุณ 



เตยบเกรียว ตาย 

ตาม 

เทิงเกรียวกิน 

เหยนลิ 

คาปร ะกาศเชญ!ญญาณ I คำแปล 

เซบิ? เซบิ?) I ขออญเชิญพระ:วิญญาณหรือวิญ- 

ญาณส์ามกรง จงเส์ด็จหรือมาต้ถิต 

อย่ [นพระXปหรือรูปซึงข้มมติอยู่น'น 

โดยพึงพระบารมีอภินิหารแห่งพระ 

รฅนตร"ยทํ้งค้าม 

จยนเยึอง ต๎าข 

ตาม 

ผกยียึองจ'นเตียน 

นเทิงโอน) 

จบพิปีเชิญพระวิญญาณหรือวิญญาณ 

พิธื่เจริญพ!ะพุทธมนฅ 

เมือเชิญวิญญาณมาส์ถิตแลว ต่อนีกณะค้งฆจึงค้วดพิซึพรมนำ 

พระพุทธมนต และนำวิญญาณมาทำขมากรรม ให้วิญญาณขอขมาโทษ 

พระรตนตรยเค้ยก่อน แลวจะได้พ้งค้วดพระพุทปีฏกาต่อไป พิธีขอขมา 

นนคือให้เจาภาพจบวิญญาณโยกไปโยกมา แลวิวพระค้งรํเย็น (บางที 

ห"วิหนาคุกเข่า) ค้วดขอขมาแทนวิญญาณด'งต่อไปน 

คำสวดขอขมา 

(ย็องโป่นด"นเหลเผิกพิาบตงตามบ๋าว 

ตามอากเหงียนเติงเตยวกรอ 

คำแปล 

(ขาพเจา) พระวิญญาณ หรือ 

โก็วซามโอ่ย เพิงตามเขาฅืออืIวิญญาณเก่งใจนอบนห้)มนมวิส็การ 

ขมากรรมต่อพระพุทธเจา พระธรรม 

เจา พระค้งฆเจา ทีขาพเจ'าไดัล่วง 



(3) © 

คำสวดขอขมา คำแปล 

แลวแต่อดฅกาล หรอบจจุบนและ 

อนาคตดวยกายวาจาโจกด ต"งแต่ 

วนนีขาบเจาจะ ไม่ล่วงต่อไป 

พิธึ่ประกาก็สวดพระพุธมนต่] 

เมือโห้วิญญาณขมาพระรตนตรยแลว ก่อนหนาทีพระ'เ^งฆจะ 

เจริญพระพทปีมนฅ จึง(^วดประกา^1ซึงเฃยนมาโนกระดาษแผ่นหนง 

ต่างหากด้งต่อไปน 

คำประกาศเจริญพระพทธมนฅ 

(บาวเดยนยกกาย ทีเยิงเทยมจีจน 

โหล่ ลินด้งด่ายเทียน ยีไขหายจี 

ตอหาง) 

เ 

(เซอวเซียมลาเกวีก บางก๎อกทิน 

กืบิกรู่ เผืองเผิกตตรายคือเตยน 

ตุงกินโด่ยองกเซียว) 

(กิมเอยวว่างเดเธยวซ้นเทิงจู๋เหียบ 

คือโหน่ยหง่วายกุงดุงดงตึกยึกหมุก 

คำแปล 

พุทธฎกาซีงพระผู้มีพระภาฅทรง 

แต้ดงไว้ในโตกน อาจต้ามารถนำ 

ให้เทพยดามนษยและต้ดว้ทงหลาย 

ขามพนจากทะเลทุกขได้ 

ดวยประเทต้ต้ยามทรือประเทต้ใด 

ตำบลใด ๆ กระทำการพิธีกุ(1ล ตึง 

เครืองต้กการบชาพระรฅนตรยท'ง 

ต้าม อุทิต้ถวายหรออุทิต้ถงทานผ้พิ 

ล่วงลบไปย"งปรโลกแล'วนน 

ออกพระนามและนามเจาภาพพรอม 

กบพระบรมวงคำนุวงคํผ่'ายหน'าผาย- 



๑1® 

คำประกาศเจริญพระพทธมนต์ 

ถเนยมเอึอง เกยนทนเคาบ๎ายหม่าว 

กาง กิมเดองกวางกรุง ผทเตีอบ 

โฒุ่กยียองจิ’นเตียนเหียนลิน) 

(เวิงหม่างพัยเนียนหงวากหยึกที 

ถ่อซนเหึองถ่อเด๊ ด่ายห่างอึอเนียน 

หง์วากหยึกทียีจุง) 

คำแปล 

ใน ควยกาธวนนขาพเจาท''3หตวย 

ต'งใจโดยความบริค้ทธ นม6การ 

นำเครืองส์กการบูชาขนถวาย ขถ 

พระผ้ทรงพระภาคเจาได้โ!!รถนา 

พระวิญญาณหรอวิญญาณเ^ด'า 

และมาลิพิชค้นนิบาตนี ออกพระนาม 

หรือนามผ้ดบ 

(โอโส่ ยึกลินเอียมวา ฅือด่ายกวิ 

ก็อง ยีตร๊ก็อโหล่จีเญิ งคางเกร่อ 

หยางซนจกว๋า) 

( ตือหยากิมหงโวากลิหยึกงาเลิมจี 

(ฑุ้]จใเกรโคนผุณ่เคียนมินเยืองถ่าง 

คอบึเดอนวนเวลาประค้ติหรอเกิด 

พระชนมายุได้เท่าน'นพรรษาหรือบ 

คร'นถงบึเดอนวนเวลาน'นเๆ จงเค้ดจ 

ค้วรรคฅหรือคบไป 

อนิจจาควยพระวิญญาณ หรือ 

วิญญาณซึงคบไปแลว ยงล่วนปีาตุ 

ทง 4 ห?อกจิกแยกแตกไปเย้น 

ล่วน ๆ 

วิญญาณจะไปค้แห่งใดไม่ 'ฉะนํน 

จึงได้บำเพญพระราชกค้ลอุทีค้ถวาย 

เพือจกได้รบผลค้ขย'งภพหน'า 

บนีเดึอนนวนนีถึงค้'ปดาหะทีเท่านน 

เย้นหนาทีนายนิรยบาลทีเท่าง!น ฉะนี 

แต่ยงหาทราบว่าพระ 



๑๓ 

คำประกาศเจริญพระพทธมนต 

เตยงเจยวไหย่ ยอถีเก?บิงหม่าง 

เทียนตง พุงต่งด่ายเทอ พาบบาว 

โตนกิน เติบถอตือมินเหVทีวียนกิ 

ยองทยาฅาวหงวางซนเพื'อง เถือง 

เคาเผิกเอิง ห่ากเซียวโด่ ) 

( กิมตกกเหลียดเอองวา คายกิน 

เซอวงว่านามบายเตา) 

( นามโมกรุงเทยนเดยวหงือ โบน 

ซีอทิดกามนย"งเผิก จืงมินกิมเลียน 

ตาห่า ) 

^ " ำบโด่ด่ าย ดาว (นามโต เตเพองเตย: 

ซีออายดาเผก จงมินกิมเลยนตาห่า) 

(นามโมอมินยาวจกโฃโบนโตน กู 

บาดตามโดัด่ายทไ! เดีย ต่าง เยืองโบ 

ตากมาสิ่าตาก จงมินกิมเลยน 

ตาห่า) 

(กงยตามยายทไจง ตอผหย่างลิน 

ยกเทยดเถียนเทิง กวางยางเสิ่อง 

ด'างจงมินกงดก) 

คำแปล 

จึงได้อาร'าธนาพร'ะภิกษุส์งฆเจริญ 

พร'ะพทธมนต่อุทิ^ลีวนกุคํลอนนี 

ขอไหผ้ทิลีวงลบไปยงปรโลกแลวนไ 

จงไปลี^| คติ และขอนอบนอม 

คุณพระรตนตรยเบนทีพึง 

บดนจกต"งเครืองญาการบชาในการ 

พระราชพิธ' หรือพิธเจริญพระพุทธ 

มนต และอ่านพระพทธฐีกาถวาย 

ขอนอบนอมนม^การองค^มเด่จ 

พระลีกยมุนพุทธเจ'าจงเบนประธาน 

ขอนอบนอมนม'สการองคพระอร- 

หไฅเ^มมาลีมพุทธเจ'าจงเบนประธาน 

ขอนอบนอมนมไการองคพระมาลย 

เถรเจา ซีงเบนผ้โปรดลีตว่ในอบาย 

ภมิจงมาเบนประธาน 

ขออญเชิญเทพยดาท"งหลายจงมา 

เบนทิพยพยานในการพระราชพิธี 

และพิธีนดวย 



๑๔ 

คำประกาศเจริญพระพุทธมนต์ 

(กไ!กีดๆซ้*ฟ่ผู่โหม0 เทิกโต๋กู๋เวียง 

ทลิดด่ายโตงเทิง หลกด่าาตยิซิน 

ยายทนพัยาก) 

( เทงืองกางเผีกตีอจึงมิน เอิงขา 

เกิงเซอเตทอ 

เด่ตือเขี่งเอีอง 

เนียนหง^ากหยึกที 

เคาบายเถืองเซอ) 

คำแปล 

ขออทิเ^พระราชก?^ลแ'ตะกุคํ'ลอนน 

ถวายหรือพระราชทานแด่ส์มเดจทระ 

บรมวงคำนวง(ๆผู้ใหญ่ผู้นอยทีเข้ด่จ 

คบขนชไปแลวนน ขอจงไ’ด่แส์ดจ 

เส์วยต้คติ และแผ่พระราชกคํสและ 
บ ,ไ-^^ ’ 

กุคํลทวหม่ส์ตวทงหลาย 

ย้เดีอนเวลาวนน ขอพึงพระบารมี 

อภินิหารแห่งพระรตนฅรยท'งส์าม 

ประการจงบนดาลให้เทวทตซึงเบิก 
^ ^ 0 (ะง่ 

พระเนตรแลวนน นาพระพุทขฎกา 

ฉบบน ถึงพระผู้เบืนใหญ่ยิงในค้กล 

โลก (ลงนามอชิบดีด้งฆเบึนประ- 

ขาน ) 

คำสว[ๆพระพุทธมนก 

เมื่ออ่านประกาคํจบแลวจึงเอากระดาษทีเขียนคำประกาคํ และนก 

ซึงเบึนเทวทูตกบกระดาษเงินกระดาษทองเผา แลวหวหนาจึงคุกเข่า 

ลงเจริญพระพุทปีมนตดงต่อไปนี 

คำสวดพระพุทธมนคํ คำแปล 

นามโมตากดากทาโต ย่าดายา ขอนอบนอมนมด้การพระผู้ไกลจาก 



๑๕ 

คาสวดพระพุทธมนต 

อาXาด่าเด ตามหม่าวฅามเผิกด*า 

ดา) (อาราสิ่า) 

(ตามหม่าวตามเผิกดา) 

(เบ่ชายารานาตามบางโน) 

(ตย่าด*)) 

(โหล่กาบ) 

( ขาโหน่วดารา) 

( พเล่าชาดามหม่าวชาดาเา) 

(เดบ*ามาโนวชาเหนิม) 

(เผกตา) 

คำแปล 

กิเล^ เครืองเ^ราหมองมิไฒใน 

'ล้นดานของพระองคํ ๆ เบนผู้พรอม 

บริบรณด)ายพระญาณ ด'จเดียวกไ! 

กบพระพุทธเ'าาทงหลายแกะพระองคํ 

ควรรบเครืองล้กการบชาเบนพิเ^ษ 

ของเทพดาและมนุษย่ 

พระองคํเบนล้พพใ!]ญผู้ตร'ล้รพรอม 

VIงล้นแต่ลำพงพระองคเอง 

พระองคถึงพร*อมบริบรณแลวดวย 

วิชา 

พระองคเบนผู้ดำเนินไปดีแลว 

พระองคํรัแจงโลกไม่ฅิดอย่โนยาง 

ตณหาขามพนโลกดีแลว 

ไม่มใครในโลกยิงกว่าพระองค 

พระองคทรมานบุรุษทีควรทรมาน 

เท(ล้นาล้งล้อนให้ล้ฅวละพย^เอนราย 

ทุจริตและกิเลล้ 

พระองคเบนล้าล้ดาผ้ล้งล้อ นขนิง 

เทพดาและมนุษย่ท!งหลาย 

พระองคเบนผู้เบกบานแลโมฅมท 

ดวยฅรล้ร้ล้จจะของจริงดวยพระบิงค 

เอง 



6)๖ 

คำสวดพระพุทธมนต์ 

(ทึกย่าผ่าม) 

(พาบบ๋ายเหมยวนานเลือง ยีอลาย 

กมถิมโขวพียนเยือง กร่ามเยยน 

เจินเหยียวยากเถิมเหิมเถิบหย ตดา 

ลา ) 

(ติงบ๋า0เบิกตืองี เหิงพิฅามเทัเยิงอี 

คามตากเยิงเทยนกงดกจู๋ เถิบเพึอง 

ว่าเทียบอึงเดินตง) 

คำแปล 

พระองคเบึนผ้มพระภาคบนลือทวท'ง 

เทพดาและมนุษยทงหลาย เพราะ 

พระองคอุดมดวยกฅํลปีรรม มีทีล 

1.11 ,,1 ทานเบนตน และพระองคทรงแจก 

ชรรมเบึนแผนกจนถึงโลกตรมรรค 

ผล พระนิพพานเย้นทีค้ด 

คุณพระธรรมนไเมีประเภทเบน'ส์าม 

โนประเภทค้ามน'นจำแนกออกเย้น 

ต๒ แผนก ล’วนแต่พทชวจนะกำ 

ค้'งค้อนของพระผู้มีพระภาคเจา พระ 

องคได้ตร*ค้เทค้นาค้'งค้อนเวไนย 

ค้รรพค้ตว พระธรรมนย่อมมีคุณ 

คือกระทำ[หับริบรณดวยค้ลค้มาชิ 

บัญญา อาจกระทำโหักายวาจาใ'จุ 

บริค้ทช จนได้บรรลุถึงมรรคผล 

นิพพาน พระธรรมนมีคุณต่อผ้ 

ปฎิบ'ตอย่างยิง 

พระอริยค้งร็)และค้งรเน^นทำนย่อมมี 

คุณแก่ค้'ฅว เพราะท่านเบึนผ้ปฎิบ*ติ 

รกษาพระธรรมของพระพุทธเจ^าไว้ 



๑ 

คาสวดพระพุทธมนฅ คำแปล 

เบนหมวดหม' มิให้กXะจดกระจาย 

จนถงได้จารกจดจำเบนลํๅดบ ^ 

ต่อมาเพือประโยชน็แก่ผ้ฅํกษาเส่า 

เ!ยน แ'ละ'ล้ดบโห้ร้จกพุทธวจนะ 

คา'ล้ง'ล้อน คอเบนบญบาปเหฅผล 

พุกข'ล้ข ฉะน"นจงชือว่าพระล้งฆเบน 

ผ้มคณแก่ล้ตว และท่านเบนผ้บริ- 

บรณดวยมรรคผล เบนเนอนาบุญ 

ของล้ตวในโลก เพราะท่านอาาจะ 

ทำให้มีผลอนใหญ่ยิงตามประล้งค 

ได้ เหฅฉะนไ!จึงชือว่า พระล้งฆ 

เบนผ้มิคณแก่ล้ฅว่ท^งหลาย 

พระพทรมนตบทนีประกาล้พระพุทปีคุณ พระ■ธรรมคุณ พระ- 

ล้ไฆคุณ จะล้วดธรรมคมภีรอะไรอืน ๆ กได้ แต่โดยมากทีล้วดนไ 

ล้วดแต่ล้"งเขป เพราะตองการเว'ลาไปทำพิธีปลกระฟ้งต่อไป 

จบพิธีเจริญพระพุทธมนฅ 

๓ 



พิธึปลุกระข์งเวึ๋ยนเทึยน 

พิรีปลุกระฆํงคือตีระฆํงประกาเ^ให้ได้ยินไปทวโลกเบึนการเชิญ 

มาพงพระปีรรมทีจะค้วด หใ)หนาไปยืนเต้กแล0ตระฆงเบึนการนำหนา 

ก่อน แลวมอบให้องกอืนตีต่อไป 

คำเสกเมิอตีระฆํง คำแปล 

(โป่งจุงเซอโคว บาอเก่กาวเอิม ขอนอบน'อมพึงพระบารมอภินิหาร 

เถองเกรยกเทยนคางห่าโทงเดียผู แห่งพระมาลยเถรเจาซึงเบึนผู้ดบ 

อมินยาวจู๋ เด้ยต่างเยองโบ้ตาก) ทุกขแห่งลตว์ท*ใหลาย จงบไ!ศาล 

เส์ยงกงวานแห่งระฆงน ให้ได้ยิน 

ตลอดท่วถึงชนพรหมโลก และ 

มนุษย์ค้ตวทงหลายตลอดถึงอบาย 

ภูมิ โดยอำนาจแห่งพระมาลัยเถร 

เจา กึจักได้มีข้ตีร ะลึกถึงคุณพระ 

รดนตรไ)ทงลาม 

( บาดหยกเทยดเหงยบเจองลังโบ๋น พระคาถาบทนอาจใหปลดเปลอง 

ลักซน ตนโด่ดาราน) กรรมเวรของลตวท'งหลายได้ถง 

ลุกต 

เมื่อบริกรรมดไยพระกาถานแลวตีระฆังใบใหญ่เบึนระยะไปแล'ว 

เวียนเทียน ๓ รอบ แลวลวดอภิปีรรมเบึนจบ ๆ ไปจนลว่าง แต่องค 

ที่ร”บตีระฆังผลัดเปลึยนยืนบางน'งบาง 

จบพิปีปลุกระฆังเวียนเทยน 



6^ ^ 

พิธึ๋สํงเวย 

ขิซีค้งเวยคือเซ่นคํพก็มีกำประกาคํเชิญ กณะส์งฆเขียนหนง^อ 

คำเข็ญแลวเจ็าภาพยกเครืองต้งเวยไปไวทีหนา(1พ ต้งฆจึงอ่านประกาค้ 

ถวายเกรืองอ่งเวยคํงฅ่อไปน 

คำประกาศเซ่นเครืองสํงเวย 

(เปาซนจู๋เหลตามบาย) 

( หยีถือเจึงลินเทิงเถรืย0ถีน ) 

( ย็องไอ่นเบิกหม่วยเยียวยงฅร ) 

( เกลืองเทือตามบ๋าวหลึกยากร ) 

( ถอหยกกิมทืลายยางพอ ) 

(นามไมไบายีเจึหรี่ อ่าหรี่ดาหรี่ 

คาดดาดายา ) 

( ยองโป่นยองเกรียวย็บิงเกรียวถิน 

ลายเลิม) 

คำแปล 

ซ่าทลละอองชุลพระบาทจงกราบ 

ถวายบงคมค้ามหน 

ณ กาลนต'งโจอ"ญเชิญเค้ดจ 

พระวิญญาณหรือวิญญาณซง 

ปราค้จากความมดมวทรงทราบหรอ 

ทราบ 

โดยพึงพระบารมอภินิหารแห่งพระ 

ไตรร"ตนิฑํ้งค้าม 

ดวยในวาระวนนิเวลานา!อจงเค้ดจ 

มาประท"บบนพระราป็อาค้น 

พระพุทปีมนตบทนค้วดค้ามหน ดวย 

อำนาจอาจนำเค้ดจมาโดยตรง 

ค้วดพระคาถาบทนค้ามหน คือขอ 

เชิญ ขอเชิญ ขอเชิญ จงเค้คจมา 

รบเครืองค้กการบซาและเค้วยพร; 

กระยาหารอนประณีต 



ไตุป็๐ 

คำประกาศเซ่นเครืองสํงเวย 

(ยึกเติมเกรียวถิน อายีด่าเผกงิน 

พดจ เดึยต่างโบตากเหยิงโยีนลาย 

เผืองยเยองเท้ ตตรายเทิกคุตุนตุ่ง 

กินโด่ยีองกเซียว) 

(กิมเด่ยวว่างเดเยียวซีนจ๋ 

จือกงโหน่ยหง^วายจงดง 

เทียบ 

(เส์อ/หูเบียนถึกเจิงโงน นามโม 

ตากผ่าดาดทางาดาผ่าโลจเด อม 

ตามบา/ราตามบาทราโด่ง) 

(ลินเตียงบายกลาต่าง เบิกเกิยน 

ก'ยางยีอง เด่ยวจู๋กลาเจิมตามเตียน 

เหลตามบาย) 

คำแปล 

ชอนอบนอมดวงจิตอ'นแน่วแน่ถึง 

พระอรหนฅพุทปีเจา และพระมาลย 

เถรเจ'า ซีงเบึนพระผู้ประเข้ริ^ 

ดวยทีมนุษยโลกทำกองการกุ? 

อนเบนวาระกรบข้'ปดาหะทีเท่าน'น 

แห่งผู้ทีล่วงลบไปกร'งน ขอพึง 

อำนาจพระบารมีแห่งพระผู้ทรงพระ 

ภากเจา ได้โปรดนำพระวิญญาณ 

หรือวิญญาณพระเจตภูตหรือเจตภต 

เข้คจและมารบต่วนกุ(^ลอ'นนดวย 

คือพระเจาอยู่ห'วและเจาภาพพรอม 

ดวยพระบรมวงข้านวงคื'ผ่ายหน'า 

ผ่ายใน เบึนผู้กตญฌฉลองพระคุณ 

ข้วดพระกาถานข้ามหน อำนาจพระ 

พุทปีมนต์น อาจกระทำโห่โภชนา 

อาหารบริบรณและบริข้ทปี 

11111. ขาทลละอองปีลพระบาทจงตง [จทล 

เกลา -1 ถวายพระข้คนปีรข้ 



คำประกาศเซ่นเครืองสํง์เวย 

(ซกเอองหมีหยเบิยนอินเยียน โผ 

ด้อยองโยีนยายบ๋ากหมาง) 

(เต้อรหูเทียบถินยีองโยีนหมกเยียน 

ตีนทน) 

(ยากกวางบ๋ากดาง วีจีฅุนเจียวกธ 

เชียมลาเกอิกบางกอกทนถีอกรู่) 

(เมืองเผิกตูตรายตเตยน ตุงกิน 

โด่ย่องถีเซียว) 

(กิมเสิ่บวว่างเดเะเย'าซนจู๋เทียบจือ 

โหน่ยหงว่ายกุงจุงดง) 

(ทงเหนียมผุกยยอง จ้น์เตียนเทียน 

ว่างลินเทิงโยีนเอิงหม่างซนยูเนียน 

หงโ:ากยึกที ถ่อซนเทีองถ่อเตค่าย 

ห่างออเนยนหงโาากหยีกทีย'รุง) 

คำแปล 

เครืองส์กการะอิงเวยอนประ;ณีตน 

รเอจงเข้วยโดยบริบูรณ์ 

บ”คนจิกอ่านใบประกาข้เชิญพระ 

วิญญาณและอิญญาณจงทรงข้ดบ 

และพง 

ควยทีข้นนิบาตนีบำเพึญพระราช 

กุข้ลครบข้ปดาหะทีเท่านไ! ณ ประ 

เทข้ข้ยามหรือประเทข้ใดตำบลใด 

ชอนธบนอมพึงพระบารมีพระร”ตน 

ตรย ทรงบำเพญพระราชกุข้ลอทิข้ 

ถวาย ชอจงเข้ดจอิข้คฅิ 

ออกพระนามและนามเจ’าภาพพร'อม 

พระบรมวงข้านุวงข้ผายหน'าผายใน 

ดวยเจาภาพมีความระลึกถึงพระ 

คุณท่านผู้ทีล่วงลบไปย”'งปรโลก 

แลวน'น ออกพระนามหรือนามผ้ดบ 

นํ้น ประ'ข้ติและเกิดปีเดือนว”นเวลา 

นไ พระซนมายุได้เท่าน'นพรรษา 

หรือปี คร''นถึงบเดือนว”นเวลาน*น 

จึงเข้ดจข้วรรคตหรือดบไปฺ 



คำประกาศเซ่นเครืองสํง์เวย 

(ไซไสิ่ ไสิ่งกวีตือผูพ้ดวา เตียงด้าย 

VIง์เกXมเทลืองไหต่นานมิน ตีอ 

เตยนกเซยวไชหาย) 

( ตือหยาทิมหงวาก ถีหยึกงาเอํ้ม 

จีตุน จนกรีโคนผ เด้เคียนมินเยือง 

ซางเตยงเจียวโหย่ ) 

( ยอคีเกรีซงหม่างเทยนตงพงคุ'ง 

ด้ายเทือ พาบบ๋าวโตนทินเติบถือ 

ตีอมิน เหงจียนกียองหยา ต๋าว 

หงวางซ้น เพึองเถืองโกวเผิกเซิง 

ห่ากเซยวโด่ ) 

( ทิมตากค่าวกลางเซอขาย เตียบ 

เกรียวยองโ!)นเหยิงพอวาเยียน อี 
^ /ะ!! 

หยตูตา ยเหงวยนโดดป็ดยกลุนจ 

เหว่หยึก เดทืมเหยียวหงายจีย่าดา 

เหงจียนเท้พูวาเ!!คุกด่าว จีเติม 

เอียนเหนียม โดนตกทามเซิงซี 

ยึกพายโดงเพืองเทียนเยียนกด ตีน 

ตากโตลายกึกหลากเ'ญฺง) 

คำแปล 

อนิจจาพXะวิญญาณจะเอกโปกยี 

ณ ทีใด ๆ กยงหาทราบไม่ เพราะ 

ฉะนไ!จงตองบำเพญพระราชกุคํล 

หXอก^ลอุทืคํถวาย เพือจะได้ขาม 

พนจากทะเลทุกขไปฬ่คติ 

บ”ดนีเคือนนีวไนีถึงส์ปดาหะทืเท่า 

นน เบึนหไาทีนายนิXยบาลทีเท่านไเ 

เหตุฉะนนจึงอาXาขนาพระส์งฆ 
ไ รี 4 ’ 

เจรญพระพทปีมนต ขอพงคุณพระ 

ร”ตนตรไทงส์าม จงบนดาลให้พระ 

วิญญาณหรือวิญญาณเค้ดจลื๙คติ 

บดนพระส์งฃประชุมเจริญพระพุทธ 

มนต นำพระวิญญาณหรือวิญ. 

ญาณเข้คจมาประท”บยงทืต'งพิธีนี 

แลว ขอจงปลดเปลองดวงจิตให้ 

ข้ว่างดงแข้งพระอาทิตย จไได้ข้ดไเ 

พระข้ทขรรมเทข้นาอนประเข้ริชุนี 

แลวจงพิจารณาข้งขารไม่เทียงย่อม 

แปรปรวนแตกดบเบึนธรรมคา แ(5(ะ 



)23๓ 

คาประกาศเซ่นเครองสํงเวย คำแปล 

จงต^งใจระลกถงกองกาง'กุ^ล เพอ 

ดบไลภ ไกรธ หลง อย่าให้มใน 

'ตินดาน มนุษยีเกิดในไลกนอปไมอ 

เหมอนผ้อาค้ยอย่ช้วกราว ฃอจง 
บ^ ๘? -5' 

หมนระลกถงทางพระ เพรญาณซง 

( ดุจเทยบหยา หเทยบถินยองไสิ่น 

เบิกหน่วยยามก"ด'ลายเติม เทิงได่น 

ไทวใจบ เตทอเนียนหง^วากหยึกที 

กงยี นามไมกูบาดตามได้ เดีย 

ต่างเยีองไบตาก ๆ ด่ายจงมินเทยบ 

ยีกยีอลายเติม) 

เบนทางบรม'ล้ฃ 

ประกา!^'ฉบบน ขออญเชิญพระ 

วิญญาณหรือวิญญาณซึงปราค้- 

จากกวามมดมว ขอจงเ^ดจและ 

มาร"บติวนกู^เลดง เนประกาเชิญ 

ฉบ"บนไดยเรวตามกำหนดบเดือน 

วนเวลานี ขอนอบนอมนม^การพึง 

พระบารมี อภินิหารแห่งพระมาลไ] 
เ 

(บาดยกเทยดเห'5ยบ1จอง กาโบน 
ดกพั ตีนโด่ดารานื ) 

( เย่าซนจู๋เหลเติกตอบาย ) 

เถรเจาเบนประรานในการพระราช 

กคํลหรือกู^ลนไดยแน่และมนใจ 

ด"งประกาคํเชิญฉบบน (ลงนาม 

อริบดีส์งฆเบนประราน) 

กือข้วดพระพุทรมนตบทนีแน่พระ 

ราชกู^ลถวายและให้ 

ขาทลละอองรลพระบาทจงกราบ 

ถวายบไกมติหน 
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คำประกาศเซ่นเครองส็งเวย คำแปล 

(วากายเกียนเ.ผิกโหง่ไยซ"น เบิก แม้จิตเบิกบานปราจากกิเลส์ 

ไทยโบ้ตากยีบม้แหตือ) เกรืองยไ)มโจแล๎ว กีจกไค้ค้าเรจ 

ทางไพขิญาณ เมือถึงทางไพธิ- 

ญาณแลวกจกไม่ตองเวียนว่ายตาย 

เกิดอยู่ในวฎค้งค้ารต่อไป 

คือเมืออ่านประกาคํแลวเผาหน*งค้อทอ่านและกระดาษเงินทองเบืนจบพิธี 

พิธี่ประชุม ( กุงหง'อ) 

(คือถวายเครองกระยาหารเบนพุทธบูชาในเวลากลางร่น) 

พิขนทำในเวลากลางวน กอจดค้"กการะและเครืองขบฉนตาม 

ค้มควรแล่ว คณะค้งฆยืนพรอบกน แต่หวหนาตองกุกเข่าอ่านประกาค้ 

กำถวายด"งต่อไปน 

ประกาศคำถวาย 

(ไหม่วเหยิบนามกา หยินก”ดคูบิบ 

จีไหล่ได่วทไใฅยเกรีอก เหงวียน 

ที่เตยบเหญิงจีเญิง) 

คำแปล 

อุปไมยดงบุคคลนิมิตเหนไปย*ง 

อบาย กรไ!ตื่นขนกึใหัหวไหวาด 

ค้ะดุงกลว จงพิจารณาเชือแน่ว่า 

วงคํญาติทีล่วงล*บไปแลวน้น กงจะ 

ไม่พไอบายดังทีนิมิตเห็น จึงไค้ 

ตงIจนอบนอมนมัค้การพระพทปีเดัา 

ยงทีค้ตะว'นฅก 



ประกาศค็าถวาย 

( เซอยีเซยมลาเกวิกบางกอกณ! 

กือกร่ เผองเผกดดรายฅอเตยน 

ตุ่งกินโด่ยองณีซยว) 

(กิมเสิ่ยวว่างเด เสิ่ยวซ็นเทิงจู 

เทียบ จือไหน่ยหงโ]ายกุงจูงด^ง ตก 

หยึกหมุกถ 

โดวบายหม่าวกาง 

จูงด^ง ต 

เนียมเทีองเกยนทน 

กมเตองกวาง 

กรุง ผูทีเตียบโด่ มุกยียองจน 

เตียนเทียนกิน) 

คำแปล 

ขอไดโปรดนำพระวิญญาณหรอ 

วิญญาณไปกิทีชอบ 

ดวยเจาภาพอย่ในกรุง^^ยามหรือ 

ตำบลใด ๆ จดเกรืองกระยาบวช 

ท้กการบชาพระรตนตรยท^ง'ล้าม 

และทรงบำเพญพระราชมุล้ลหรือ 

มุล้ลอุทิล้ถวาย หรืออทิล้ถงท่านผ้ที 

ล่วงลบไปแลวนไ! 

ออกพระนามและนามเจาภาพพรอม 

ดวยพระบรมวงล้านุวงตํผายหนา 

ผายใน ดวยกาลวนนีขาพเจา 

ท"งหลายตํ งโจโด ยความบริข้ทข 

นมด้กา? นำเก?องกระยาบวช 

ส์กการบูชาถวาย ร)อพระผู้มพระ- 

ภากเจาไค้โปรดนำพระวิญญาณ 

หรือวิญญาณเข้ดึจมาด่พิปีส์นนิบาต 

พุทปีจ”กรนิ (ตงพระนามแชะนาม 

ฒู้”า) 



ประกาศคำถวาย คำแปล 

(เวงหม่างซนยูเนยนหงวากหยึกที 

ถ่อเตด่ายห่างอือเนียนหง'วากหยึกที 

ฆีจุง) 

(ไอไ!:เหยึกลินเอยม วาตึอด่ายกวี 

ไก็งหยี่ตรีคอไหล่จีเญิง ดางเกร่อ 

หย่างซํนจีกว๋า ) 

(ตึอหยากิมหง'วากถ่หยึก งาเติม 

จีตนจีนกรีไคนผู เด่เดียนมินเยือง 

อ๎างเตียงเจยวไห่ย ยอถีเกร่องหม่าง 

เทียนตงพุงฅุ่งด่ายเทือพาบบาวโตน 

กิน เติบถือตีอมิน เหงวียนกิยอง 

หยา ฅาวหงไ3างซนเทือง เถือง 

โตีวเผิกเอิง ห่ากิเซียวไต่ ) 

บ เดอน วน เวลาป5'ะ'ส์ติแ'ละเกิด 

พระชนมายได้เท่านไ!พรรษาแ'ละบ 

ครไถง บี' เดอน วน เวลานไเ'^ดจ 

ค้วรรคฅและดบไป 

อนิจจาดวยพระวิญญาณ หรือ 

วิญญาณดบไปแลว ด่วนชาตุ 

ทง 4 หรอกแปรผนไป ยงหาทราบ 

ว่าวิญญาณจะไป'ด่ณทีใดไม่ 'ฉะนไ 

จงได้บำเพญพระราชก(^ล และกเ^ล 

อหิ^ถวาย เทือจะได้รบผล'ล้ฃใน 

ภพหนา 

บไนีเดือนนีวนนถึง^ปดาหะทีเท่านไ 

และหนาทีนายนิรยบาลทีเท่านน 

ฉะนี จึงได้อาราชนาพระภิกษุส์งฆ 

เจริญพระพุทชมนฅ อทิ^ด่วน 

พระราชกุ^ลนีถวาย หรือใหัผ้ที 

ล่วงลบไปไงปรไลกแลวนน ขอจง 

ได้ไปด่พุคติไดยอำนาจพระบารมี 

อภินิหารแห่งพระรตนตรยเบึนทีทืง 



๒๗ 

ประกาศคำถวาย 

( กิมฅกก่เหลียกเยีองกราย หง่!] 

กงเซอรยงว่านามบายเตา ) 

( นามโมกรุงเทยนเดียวเหงือโบน 

ชือทิดกามูนยงเผิก จงมินกิมเลียน 

ฅ่าห่า ) 

( นามโมไตเพืองเดียบโด่ด่ายด่าว 

ซืออายีดาเผิก จึงมินกิมเลยน 

ต่าห่า ) 

(นามโมอมินยาวจึกโขโบน[ตน ก 

บาดตาม เดดายทน เดยตา^เยองเบ 

ต๎ากมาด่าต๎าก จงมินทนเลยน 

ต่าห่า) 

(กงยีตามยายทไเจุง ฅือผหย่างลิน 

ยึกเทิยดเกียนเทิง กวางยางเอือง 

ด*างจึงมินโกีงดก) 

( กไ!กีดาซนผ่เหมา เทิกโฅกี 

เหงไยง หลิดต่ายโตงเทง หลุก 

ดาวตอซน ยายทนจไย๎าก ) 

คำแปล 

บดนจกตไเครืองกระยาบวชอน 

ประณีตถวายเบนพุทธบชาในการ 
ณี ะไ^, 

พระราชพธครงน ทงอ่านพระพุทช- 

ฎกาถวาย 

ขอนอบนอมนมไการองคมเดีจ 

พระลิกยมุนีพุทธเจาจงเบนประธาน 

ขอนอบนอมนม^^การองคพระอร- 

หนตพุทธเจาจงเบนประธาน 

ขอนอบนอมนม'ล้การองคํพระมาลไ] 

เถรเจา ซึงเบนผู้โปรดลิ'ตว่ใน 

อบายภมิ จงเบนประธาน 

ขออญเชิญเทพดาทงหลาย จง 

มาเบนองคพยานในการพระราชพิธี 

นีดไย 

ขออทิคํพระราชก^ล และก^ลอนน 

ถวายหรอพระราชทานแด่ส์มเดีจ 

พระบรมวง^ผู้ทิเด้ดจดบขไธีไปแลไ 



1ติป็ 

ประกาศคำถวาย 

(เหงืองกางเผิกตอ จงมินเองร]า 

เกิงเซอ เตทอเนยนหง^วากหยึกท 

เด่ตอเพิงเสอง โควบายเถืองเซอ) 

คำแปล 

น้น ขอจงได้เค้คจเถืส์กติ พิงทรงแผ่ 

พระราชกค้ลทวหมส์ตวทงหลาย 

บเดือนวไแวลานื ขอพึงพระบารม 

อภินิหารแห่งพระรตนตรยท'งช้าม 

จงบนดาลโหัเทวทตซงได้เบิกพระ- 

เนตรแลวนน นำพระพุทขฐีกาฉบบ 

นิถืงพระผู้เบึนใหญ่ยิงในค้ากลโลก 

(ลงนามอธิบดีค้งฆ์เบึนประซาน) 

เมือจบอ่านประกาค้ถวายเบึนพุทชบูชาแลว เอากระดาษทีเขียน 

คำประกาค้กบรปนกเทวทฅ กระดาษเงินกระดาษทองเผาไฟ เบืน 

เค้ร็จพิชี 

พึธขามสะพาน 

จกแค้ดงพิธีขามค้ะพานตามตนเหตุทีมืมาในพระคมภีรดงนิ 

(ดางตามต่างพ๎าบซือ หง'วางไตยเทียนกาวยาว เญิงเกวยน 

ด่ายต่างกินเกียนถ่อซนกินยึกเกวยน หเกิบหยีเตืยงกวาง นามเกียน 

โบ่โจว ซนห่ายีเญิงเตียงอือมินตีอห่า กากตีาถ่อซนเตยง หจ๋หม่าง 

กวาง กีเติบเญิงด่าว เกียนกินโด้ต่างโกวยาง โตยนามเกียนโบ่โจว 

จุงซ'น ยาวหนาบถ่อซนเตียง) 



1สอ ลิ่ 

เมือกรํงพระภิกษุคางตามต่าง (พระถงซัมจง) ไปเรียนพระไตร 

บฏก ณ ทวปตะานตกกรไเน^เ ท่านไค้เหนตู้พระไตรบีฎกมพระค’มภีรี 

มืนามว่า (ถ่อซ’นภิน) ทนึงผก ในคมภีร์ผกนไ!กล่าวว่ามนุษย็ซึงอยู่ 

ในชมพูทวปนี ก่อนทีจะปฐิ^นขิไค้ยม (ถ่อซนเตียง) ทรพยต้มบ’ฅ็ 

ของพระองก (หม่างกวาง) ผ้ที่ให้มาปฎิต้นขิเบึนมนุษยอยู่ในชมพู 

ทวปน คีบิบีน’นมอตรายืมมาเท่านไ กร'นเมื่อย’งมชีวิตอยู่ในมนุษยโตก 

ยงหาไค้ใชัหนทีตนไค้ยืมมาน'นไม่ กรไถึงเวตาดบขันปีก็ย’งมิไค้ไปเกิด 

ในทชอบไค้ ฉะน’น วงต้ญาตจงไค้กระทำการกุต้ตอุทิต้ล่งขามต้ะพาน 

ไปใช้หนทผู้นไยืมมาเมือเวอาปฎิต้นชินํ้น ( อานานผุกเญํ้ง เทัโตนนาม 

เกิยนโบ่ไจวจุงซ'น ดาหด่ายเห/วียนเบิกนงหนาบด^ ) ใน๙มยคงีหนไ! 

พ:'ะบิานนทเถรเจาได้กราบทกว่า ขาแด่พระองกผู้ทรงพระภาคเจ*าผ้เจริญ 

เบนดวยเหตุไฉนมนุษยซึงเกิดอย่ในชมพทวปน ดํ้งความอธิษฐานจึงมิได้ 

'เ^มประ'ส์งค ขอพระพุทปีองคได้โปรดแ'ล้ดงให้ขาพระพทชเจาทราบดวก 

( เผิกโงนเหญือกจึงซึ^4เบิกหนาบ ถ่อซนเตยงทีกรุงกินขงเมียงโหม่ง 

เดียนดาวยีซนโควกรุงกยองเญิงหงือถ่ายเฅืองกรุก เตยบเญิงโถ่นพด 

เหยียดเญีงตินเทีงหยีเคยมถ่อซนเตยง ) องค^^มเดจพระผู้ทรงพระภาค 

เจาจึงมีพระพุทชฎกาตร'ล้แก่พระอานนท ว่าดกร,อานนท จงผู้เถิดมนษยี 

ในโ'ลกเ^หอธิษฐานไม่ได้'ล้มประ^งคนกเพราะเมีอชาติก่อนยืม ( ถ่อ 

ซไเตยง) ทรพยีล้มบไของพระองค (หม่างกวาง) แกวยงหาได้ใช 

หนอไนไ]ไม่ จึงอธิษฐานล้งใดไม่ได้ล้มความปรารถนา ไงในเวกานอน 



๓๐ 

กให้มกวามกระวนกระวายแธะหวนหวาดไปป:'ะการต่าง ๆ แม้ว่าดบขนข 

ไปแลวกไม่ส์ามารถจะไปว่ค้คติเด้ ฉะน'น วงค้ญาติจงติงการพิธกุเ^ล 

อาราชนาพระค้งฆ์นำพระวิญญาณขามไปใช้หน โดยพึงอำนาจแห่ง 

พระรตนฅรยกอาจนำพระวิญญาณว่ค้คติได้ 

(นิทานเบองตนทนำมากล่าวนีมิได้ใช้{^วดในเวลาทำพึธีฃามต้ะพาน 

แต่บางพึกใช้'ส์วคในเวลาเจริญพระพุทชมนติบาง ทตองส์วดในเวลาทำ 

พิธีขามข้ะพานน คือกำประกาคํมอบใช้หน คณะต้งฆได้เขียนมา 

นกระดาษแผ่นหนึงต่างหาก พอเดินขามส์ะพานถึงรปนายกล่ง จึงอ่าน 

ประกาค้คงต่อไปน 

คำปร;:;กาศมอบใช้ทน 

(ตามบ๋าวผ่ามดาง บินทิดกายีอลาย 

ลยาวยาตรี'จู๋สิ่นพาบล่อ เจียวกอ 

เซียมลาเกวิกบางกอกทํนกือกรู่) 

(เผืองเผิกฅุตรายคือเตียน 

ว่างโก้ โด่ยึองกีเซียว) 

ต่งกิน 

ค าแปล 

ทิต'งพิธี'ส์นนิบาตพทขจกรน ขอพระ 

บารมี อภินิหาร แห่งพระรตนตรย 

ทิง'ล้าม จงเบึนประชานในการ 

พระราชพิธีขามเล้ะพาน ณ ประเท^ 

ส์ยามหรือประเท(ล้ใดตำบลใด ๆ 

ขอนอบนอมพระรตนตร'ยทงค้ามเบืน 

โปรดนำพระวิญญาณหรือ 

วิญญาณขามค้ะพานไปใช้หนีให้ 

พระองติ (หม่างกวาง ) ซงได้ถึมมา 

ต^เต่เมือเวลามาปฎิค้นขินํ้น 

ทิพึง 



(,1)6) 

คำประกาศมอบใช้หน 

( กิมเอียวว่างเดเสิ่ยวซนเทิงจเทียบ 

จอโหนยหง^ว่ายกงจงดง ไทง 

เหนยมผุกยียอง จนเตียนเทียนว่าง 

ลินเวิงหม่างซนยเนียนหงวากหยึกที 

ถ่อซนเหืองถ่อเต ถ่ายห่างอือเนียน 

ค าแปล 

ลงขระนามและนามเจาภาพพรอม 
/ || 

หง^ากหยึกทยจุง ) 

(ไอโ๘๘นซนอือื 

กิมหยีกอยอง 

ต"งตามินตาย 

ดกเทีงถ่ายหนาบ 

ตือหยากิมหงวากถหยีก งาเลิม 

จีดุ้น) 

(ยอถีเกรืองหมางเทียนตงพํงต่งลิน 

ยง หยีตมินเพอกหย่งเกร่อซน'.พอง 
+ 

บนดางดกถอ โ 
โตวส่ นกวายาบ 

ลายตอกรอหย 

หงไ]ายยีอต^งตา 

มินเตยง เอิงอาบเพาวตานหลน 

พยีกเทียนย''งหยี โต นหยิบ มิน 

ดวยพระบรมวง^านุวงคํผายหนา 

ผายใน ผ้ซงมกวามระลกถึงพระกณ 

ทีล่วงลบไปยงปรโลกแลวน"น ลง 

พระนามท่านผ้ทีดบนไ! ประ^ติเมือ 

บเดือนวนเวลา พระซนมายุไดเท่า 

นไ พรรษาหรือบ กร"นถึงบเดือนวน 

เวลาน"นจึงเ'ล้ดจ'ล้วรรกตหรือดบไป 

อนิจจาเมือเวลามาปฎิ^^นธินไไดืยีม 

'ล้มบ'ตของพระองก (หมางกวาง) 

มา บไนีขอพึงพระบารมีอภินิหาร 

แห่งพระรตนตรไ]ท^งล้าม ได้โปรด 

นำพระวิญญาณขามล้ะพานไปใช 

หนีให้ล้นกรรมเวร 

บดนีเดือนนีวนนถึงล้ไเดาหะทีเท่านํน 

จงอาราชนาพระล้งฆเจริญพระพทปี 

มนตี นำพระวิญญาณหรือวิญญาณ 

เล้ดจและไปมอบทร"พยีล้มบท ซึ่งไจี 

ยมมาแตเด มน’ใ)ให้แก่องค์ (ตาอ 

กวาง) คือนายคธงทีเท่าใ]น ดํงที 
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คำประกาศมอบใช้หน 

ผูวาสิ่นตืเด่ โคัตาวกวางฅ๎น ด่าย 

พขางห่า) 

(เตทอเนียนหงวากยืกที ) 

(ยายดินเหว่) 

คำแปล 
(^ II/ 2^ 

แจงอย่ในใบเต้รจฉบบนีแธว 

ลงบึเดือนวนเวล าไวัเบึนห่าคัญ (ลง 

นามอธิบดีส์งฆเบึนประชาน) อนที 

ส์ะพานนไแบึนทียึดขามจากทะเล 

ทุกข ได้แก่ 

ทีล ต้มาธิ บญญา 

เมืออ่านประกาต้มอบใช้หนีจบแลว จึงเอาหน"งต้อประกาต้ต้อด 

ไวัทีเต้อรูปนายกลง แลวเอาไปเผาไฟ พรอมท*งกระดาษเงินกระดาษ 

ทอง เบึนเต้รจพิธี 

พิธลอยกระทง 

พิปีลอยกระทงหมายความว่าทำบุญกุต้ลอุทิต้ไปทางนำ คณะต้งฆ์ 

เขยนคำประกาต้ลงในกระดาษแผ่น ด ยีนพรอมก'นอ่านประกาต้ดงต่อไปน 

คำประกาศ คำแปล 

ทีต'งพิธีต้นนิบาตพุทจจ"กรอยู่ณประ 

เทต้ต้ยามหรือประเทต้ใดตำบลใดบุ 

ขอนอบนอมพงอานาจพระร'ตนตร'ย 

ท'งต้ามเบึนประธาน ในการพระ 

ราชพิธีลอยกระทง 

(ตามบ๋าวติโบนดาง วีจึตนเจียวกึอ 

เซียมลาเกวก ) 

(เผืองเผิกตูตราย ดือเตียนโด'ยอง 

กเธียว ทีมัเปยวว่างเดื) 
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คำประกาศ 

(เฮยวเทิงซนจ เหียบจือโหน่ยหว^ 
ซ^^ วายกุงจุงดง; 

(ยหยกเกรองตงอ(ๆวาเตาเทยดมน 

เยืองพาบทีไยหง่าย ตีนกลายยึก 

ไห่ย เถืองไตวเผิกเทียนห่าก 

เซียวได่ ) 

คำแปล 

เพืออทิ^พระราชกุ^ลถวายหรือถง 

ท่านผู้ทีล่วงลบไปแลวนไ! ลงพระ 

นามและนามเจาภาพพรอมไงพระ 

บรมวงคำนุวง!^ผายหนาผายใน 

หรือพรอมท่งวงคํญาติท^งหลาย 

ดวยในเวลาวนนีฃออาราชนาพระ 

คํงฆเจริญพระพุทชมนต ลอยกระ- 

ทงแผ่กุคํล เชอเชิญปรทตตปซีวี- 

เปรตท^ง ๑๐ จำพวก มีประเภท ๓ 

ประเภทต่าง ๆ กไ จงมาประชุม 

รบต่วนพระราชกุคํล ณ วนเดอนบ 

นไดยเรวตามกำหนดในประกาคํ 

นบไน ( ลงนามอธิบดีคํงฆเบน 

ประชาน) 

เมื่ออ่านประกาคํจนแลวเอากระดาษตำปชะกาคํนไแ'ล"ก3'ะดาษเงิน 

กระดาษทองเผาไฟลอยนำไปเบนเ'ล้รจพิช 

เขา 

พิธ ( ^รายกง ) ถวายข"!วสงฃ์ 

พิธีถวายชาวต้งร์เนไม่จำเบืนตองทำทุก^าน ถางานไคเจาภาพ 

ไม่จ”ดถวายธีาวส์งฆก็ไม่ตองทำ ถาเขาถวายจึงทำ คือประชุมคณะ 

2 
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ข้งฆแตวหิวหนาคุกเข่ารบแลวส์วดกำอนุโมทนาเบึนเส์รจพิขรบ เมือฉน 

แชวจึงข้วดข้ตรอโฒอกเหตการณเบองตนทีถวายข่าวค้งฆดงต่อใปนี 

เรองตนเหตที่ถวายขาวสงฆ 

พิขี (กุงเผิกตรายตง) ถวายอามิ^^บชา ตนเหตุมมาโนพระ 

'สูตรดงน (ยึอถืหงายิง ยีทีเผิกต่าย ชาเหย่เกวิกกีถ่อ เกีบโกดกเอียง 

ด่ายหมุกเกยนเลียน ถีด"กห'ลุกโทง หยุกโด่ผ่โหมึว บาวหยูโบ่จี เธิง) 

เ^มยกร*งหนึงองค์ส์มเค็เจพระผู้มืพระภาคเจ่า เค้ดจประท*บอยู่ทีเชตวน 

วิหารเมืองส์าวตถี ในเวลาน'นพระโมกคลลานเถรเ'จาพระมู้เบึนเจาเลีง 

ทิพยจ่กษุตรวจดูทเวืมนุษยโลกตลอดถึงอบายภูมิ กได้เหนมารดาท่านไป 

เบึนปรทตตปชีวีเปรต ทนมุกชเวทนาอดอยากร่างกายฃูบผอม พระ 

ผู้เบึนเจามกวามเมตตาระลึกถึงพระคุณแห่งมารดา จึงยืนบาตรชาวให้ 

มารดาบริโภค มารดาจึงร”บเอาบาตรอาหารมาถึงมือแลว แต่ยงหา 

ทนจะบริโภคอาหารในบาตรน'นไม่ กบนดาลให้อาหารในบาตรน*น 

ลุกเบึนเพลิงท'งด้น กหาอาจจะบริโภคอาหารน"นได้ไม่ พระโมกค'ลลาน 

เถรเจาจึงนำเอาเหตุนมากราบทลองคช้มเดจพระผู้ทรงพระภาคเจ'า 

(เผิกโงนอีอโหมืวโต่ยกงเทิมเกียย พีหยือยึกเญิงหลึกเ'^อหน่ายปา) 

พระพุทของคมืพระพุทธฎีกาตร'ส์แก่พระโมคคลลานเถรเจาว่า ดฺกร 

ไมกก”ลลาน มารดาชองเธอนนส์รางเวรกรรมไวัแต่ชาติปางก่อน 

หนาแน่นนก เหลืออำนาจชองเธอแต่ผู้เดียวจะโปรดมารดาเธอให้•ทิน 

\ 



0ก3เ 

จากกองทุกขนไ!โด ตองพึงพระมารมพXะอริยต้งฆเจาทํโสิบทิค้จงจะ 

ไปรดมารดาของเชอใหัพไจากกองทุกฃไดั พระโมกเๆลลานเถรเจาเมือ 

ด้รบพระพทชฏีกาดงนไ^แลว พระผู้เบนเจากทำปาฎิหาริยไปอาราชนา 

พระอริยต้งฆเจาทํงสิบทิฅํมาประชม^^นนิบาฅพรอมกนแลว พระผู้เบน 

เจาจึงจดเกรืองอาหารบิณฑบาตถวายพรอมVIงเกรืองไทยทานต่างๆ 

เต้รจแลวมารดาพระโมกกไลานเถรเจากพนจากกองทุกขไปต่^คติ โดย 

พึงอำนาจพระบารมอภินิหารแห่งพระผู้ทรงพระภากเจาและพระอริย'ล้งฆ 

ท^งติบทิคํ ต่นเหตมเนืองมาจากพระทุตรดงนิ จึงได้กระทำติบต่อมาโน 

บัจจบนนื ( ทํว่า'เ^วดนืนกอ'ล้วดแต่ภาษาญวนไม่ใช่แปลดวย ) 

จบพิชี (ทุงตรายตง) กอถวายขาว'ล้งฆ 

พธทิงกระ1าด 

'เรืองเหตเดมที่จะทิงกระจาด 

พิชี'ล้วดทงกระจาดมีมาในพระ^ตรดงน ( หยทํเท้โตนต่ายกาตอ 

ลาทหิวหยิงกหลดมาตงย่าลามเ'^อ หยอจอตอแกว จินตอโบตาก 

โยโซ้จุงโห่ย เตยงโหว่ยีเหญียว ยียีเกียดพาบ ) ใน'ล้มยกร^งหนืง 

องก'ล้มเดจพระผ้ทรงพระภากเจา เ'ล้ดจประทบอยทนิโกรชารามเมอง 

กบิลพได พรไ]มดไยพระภิกษุเผาหอมลอมกอยข้ดบพระ'ล้ทชรรมเท(ล้นา 

ในเวลานไพระอานนทเถร'เจาไปนง'ล้มาธอย่โนพ’ล้'^ดแฅผู้เดอา กรไถง 



๓๖ 

เวลาดึกส์งดขระผู้เบึนแจุาไดัทเ^นาเปเหนอ■กายมีนามว่า (เหญียมโรเว) 

ร่างกายซบผอมเทียวแหงและมีเพลิงพส่งอออจากปากลำคอเท่ารูเขม 

ผมบนรษะกรุงร'งทํงมีเขียวงอกออกจากปากน่าพึงกเส่โ^ยิงนก อลุ่รกาย 

น'นมายีนประ;นมมือบอกพระอานนทีว่าย'งอีก.ส์ามราตรีท่านกจะถึงแก่ 

มรณภาพ แลวตองมาอยู่ในหม่อส์รกายด้งเซ่นขาพเจ'ก่น เมือพระอานนท 

ได้พึงอส์รกายบอกดงน'น พระผู้เบึนเจ'ก่กมืกวามหวาดเส์ยวกลวต่อมรณ 

ภย เพราะยงเบึนปุถุชนอย' พระผ้เบึนเจาจึงถามอปุรกายนไ]ว่าจะทำ 

ประการใดจึงจะพนจากความตาย และพนจากทุกขในหม่อปุรกายน'นไดั 

อปุรกายตอบว่าถาพระผู้เบึนเจ'ก่อยากจะให้พนจากกองทุกข กให้กระทำ 

พุทรบูชา ชรรมบูชา ส่งฆบูชา แตะบริจาคทานให้แก่ยาจกเขญใจที 

อดอยากและแผ่กุ'^เลไปให้แก่พวกอทุรกายท'งหลาย ท่านกจกได้มือายุ 

ยนวฒนาการ ส่วนอปุรกายท'ก่น'นกจกได้พึงผลกุคํลทีท่านอุที?'เให้ ก 

อาจพนจากกองทุกขถึงปุกติได้โดยพลน เมือพระอานนทได้พึงอปุรกาย 

กล่าวคงนน จึงได้นำกวามมากราบทูลองคข้มเดจพระผู้ทรงพระภาคเจา 

ตามกำทีอปุรกายกล่าวน'น แลวขอ 1ห้พระผู้ทรงพระภาคเจาซ่วย 

(หยีที'เห้โ ’ 

หลินหยีอนงท ) พระผู้ทรงพระภาคเจาจึงมีพระพุทชฎกาฅรต้แก่พระ 

อานนท ว่าดูกรอานนที ๆ อย่าได้มืความหวาดเลิยวเกรงกลัวไปเลย 

เราตถาคตจะปีทางให้ เพึอบริจาคทานให้แก่หม่อปุรกายและพวก 

พราหมณที่อยุ่ทีเมืองมาย่าดา (เหนจะเบึนเมืองมทรา^กระลัง) เพราะ 

เน เงน .ตน กาวอานา‘ หยอกมเหยก หงาหเพองเตยน 
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พวกพราหมณทเมอง'1-1นยากจนอนาถามาก เมืออานนทบริจาคทานแกว 

อานนทกจกพนจากภขด้งทีกก่าวแกวน^ง่ได้ แต่การทีจํกบริจาคทานให้ 

ทวถึงอ'ล้รกายให้ายาก เพราะพวกอ'ล้รกายนไ!'รางกรรมไวมาก จง 

ไม่^ามารถทีจะบ ริโภคไค้ ตองตไพิชีประชุมพระอริยเจำทห้หลายมา 

เจริญพระคาถา นามว่า ( ถึกยือลาย ) ดวยอำนาจพระคาถานอาจให้ 

ทวถึงหม่อ^รกายทห้หลายได้ ต่วนอานนทีกจกได้มือายุยืน เมือพระ 

อานนทเถรเจาได้'ส์ดบพระพทปีพจนคงนไ!แลไ พระผู้เบนเจาจึงจดหา 

เครือง^กการบชาและเครืองอุปโภคบริโภคพรอมแลว พระผู้เบนเจไก 

ตไพิธ'ล้นนิบาตพทชจกร ณ ทีควร จึงกงะทำล้กการบชาพระพุทธเจา 

พระธรรมเจา พระล้งฆเจไ มืองคล้มเดจพระล้มมาล้มพุทธเจาเบน 

ประธานในการน เมือพระอานนทีผู้เบนเจาบริจาคทานและอุทิล้ต่วนอุล้ล 

ไปให้หม่อล้รกายครไนไ! โดยได้พึงอำนาจพระบารมีอภินิหารแห่งพระ 

รตนตรยทไล้าม และอำนาจพระคาถา (ถกยือลาย) นไ จึงบนดาล 

ให้ทไถึงหม่อล้รกายทไหลาย ได้รบผลทานอนนีแลวไปล้ล้คติ (เผิกโงน 

อานาน หงาออเตยงเทตากบาลาโมน อือกวางฅือต่ายโบตาก ) 

องคล้มเดจพง'ะผ้มืพระภาคเจา จึงมพระพุทธฎกาตรล้แต่พระอานนทว่า 

ดกรอานนท จงรเถิดเราตถาคตจะแล้ดงให้ทราบ เมออดตกาลต่วงแลว 

ครไนไเราตถาคตเถิดในตระกลพราหมณ อย่ในล้านกพระโพธิล้ตว 

ทรงนามว่า (กวางฅือต่ายโบตาก) พระโพธิล้ตวพระองคน เมือผู้ใด 

บริจาคทานให้แต่หม่อล้รกายใด ๆ แกว พระองคกอ่านพระคาถาน 

นามว่า (ถกยือลาย) ล้วดขน ดวยอำนาจพระคาถานไอาจให้ทไถึงหม่ 



๓ 

ส์ตวชส์รกายทํงหลาย เราตถาคตจึง']ามาแต้ดงแก่อานนทใมกาตบดนี 

และอานนทจงรู้ซึงอต้รกายทีมาบอกแก่อานนท ว่ายงอกต้ามราตร 

อานนทกจกถึงมรณะนไ! หาใช่อืนไกลไม่คือขระโพจิต้ตว (กวางตือ 

ค่ายโบตาก) นไเอง พระโพชิต้"ตวองคืนีเขอปรารถนาจะโปรดท'งมนุษย 

และอบายต้ไวทวไป (ตอบเหยนิา) ดวยพรหมวิหาร คอ เมตตา กรุณา 

มุทิตา อเบกขา ท้ง์ อย่างนบริบูรณอย่โนเขอ ๆ จึงได้แบ่งภาคมา 

มอ''แก่อานนท เพือจะได้เบึนตนบริจาคทานต่อ ๆ ไป เพราะเหตุน 

การบริจาคทานทีงกระจาดจงตองมรปยมราช คอพระโพขิต้ตวแบ่งภาค 

เบึนประขานต้าหรไแจกเครืองไทยทานทงกระจาด ป^มพิธีทงกระจาด 

มมาในพระต้ตรคงน จึงได้กระทำตลอดมาจนบ่จจุบนนี ทีต'งการต้วด 

พิธีทงกระจาดนไ!มีอาต้นต'งเบึนชไ!ต้งกลางตำตามลำดบดงนี คือ พระ 

ต้งฆองคทต้ถิตอยู'ชไต้งนไ ต้มมติต้นองพระโอษฐ์ว่าทีพระ (ทิดกายา 

มนี) คือองคืพระต้กยมุนีโคดมต้มมาต้ไพุทขเจาทรงเครือง องกทีต้ถิต 

อยู่ณชไรองเบ่องขวานไต้มมติต้นองพระโอษฐ์ว่าทีพระ ( ตบาทีเผิก ) 

คือพระวิบัต้ต้ทรงเครือง องกทีต้ถิฅอย่ชไรองเบ่องๆ!ายนไต้มมติต้นอง 

พระโอษฐว่าทีพระ (ทีคืเผิก) คือพระต้ขีทรงเครือง องคทีต้ถิตอยู่ 

ชไรองต่อลงไปเบ็องขวานไ ต้มมติต้นองพระโอษ^ว่าทพระ (ตช'า 

ผ่เผิก) คือพระเวต้ต้ภูทรงเครือง องคืทีต้ถิตอยู่ชไรองต่อลงไปเบ่องซ่าย 

นไต้มมติต้นองพระโอษ^ว่าทีพระ (โถวลึวโตนเผิก) พระกักกต้ไธะ 

ทรงเครือง องกทีต้ถิตอยู'ณชไตำเบองขวานไ ต้มมติต้นองพระโอษฐ์ 

ว่าทีพระ (โกวนาช่ามมนีเผิก) พระโกนาคมนะทรงเครอง องกทีต้ถิต 



๓๐ 

หนวงจด 

อ?]โนชนตำเบองซาขนไI ส์มมติส์นองพ!ะโอษ^ ว่าทีพระ ( กาเยียบ 

พิก ) พระพุทชก^^ปทรงเครือง องคที'ล้ถิดอยู่ณเบองตำหนหนา 

ออกน่น 'ล้มมติ'ล้นองพระไอษ^ว่าทีพระ (เติยต่างเยอง 1บฅาก) คือพระ 

มา'ลยเถรเ'าาทรงเครือง หน่วงจิตภาวนาพระนามต'ลอดการพิรืทง 

กระ'าาด องคืทีล้ถิตอยู่โนเบองตำห"นหนาเขาน^น ล้มมติล้นองพระไอษฐ 

ว่าทีพระ (ตีลือขานาเผิก) พุทปีเ'าาเปิดไ'ลกทรงเครือง 

ภาวนาพระนามต'ลอดการพิชีทงกระ'าาด องคทีล้ถิตอย'ณทีล้ตะวํนออก 

น"น ล้มมติล้นองพระโอษฐวาทีพระ (ไดงเพิองอาไซเบ่เผิก) ทรงเครือง 

หน่วงจิตภาวนาพระนามต'ลอดการพิปีทีงกระ'าาด องค์ทีล้ถิตอย' ณที^ 

ตะวนตกน"น ล้มมติล้นองพระโอษฐว่าทีพระ ( ไตยเพิองอายีดาเผิก ) 

พระอรหนตล้มมาล้มพุทธเ'ว่าทรงเครือง หน่วงจิตภาวนาพระนามตลอด 

การพิปีทงกระ'าาด องคทีล้ถิตอยู่โน.ทิล้เหนือน่น ล้มมติล้นองพระไอษฐ 

ว่าทีพระ (บกเพื'องทคู่!.ผิก) ทรงเครือง หน่วงจิตภาวนาพระนาม 

ตลอดการพิปีทิงกระ'จาด องคทีล้ถิตอยู่ณทางทีล้ใตีนไ! ล้มมติล้นอง 

พระโอษฐว่าทีพระ (นามเพิองบาวซไเผิก) ทรงเครือง หน่วงจิต 

ภาวนาพระนามตลอดการพิธีทงกระจาด 'ล้วนพระอนดบท"งหลายน"น 

ล้มมติล้นองพระโอษฐว่าทีพระล้าวกไงหลาย เวลาแรกฃนล้วดพิธนไ 

คณะพระล้งฆท"งหลายซงได้ล้มมติล้นองพระไอษ^ว่าทีพระพุทธเจาท^ง 

หลายนไ! ตองหนหนาหน่วงจิตไปทางทิล้ตะวนตกขวามาแลว จึงหน 

หน^กลบทีประล้านมือคลุมจวรนไ เบนการแล้ดงว่าได้'ล้ารวมอินทรืยี 

แลไล้วดล้รรเล้ริญฺพระบารมีพระพุทธเจาทํงหลายไงต่อไปน 



คาสวดสรรเสรญบารม 

(เผิกเหยยนยยือติ'นหมางเหเวียก) 

(เหยียดยือเทียนหยึกพนิงกวางมิน) 

(เหวียนกกางไผเจยวอือเถิบเพีอง) 

(เหยฉาตึอบยายก่ตุก) 

ประส์านมือด้ามครํงนํน 

คำแปล 

พระพกตรพระพทขเจานํนแจ่มแจง 

เด้มืธนคงพระจนทรเมือวนเพญ 

คือพระพกตร์ประดุจด*งพระอาทิตย์ 
, ทิ 

มแด้งด้วางพนดวง 

คือรดุมพระพุทปีเจานน มืแด้งด้ว่าง 

ด้องทํ้วทงด้บทิดุ 

คือพระองคืบริบูรณพรอมไปดวย 

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกฃา 

ซึงยืนด้วด 

เบึนการแด้คงว่ากระพำดวงจิตให้มนใน 

(ยายเดนเหว) ดุต ด้มาปี บัญญา 

จบตอนทิ &ไ 



© 

ตอนที ๒ น"ง^วดพิชพรมนำขระพุทปีมนฅ ใหัท้ะอาดในบริเวณ 

สิ่นนิบาตแ'ลว ดง'ล้วดชยนโตยกพระเจา พระอง!ๆฃนเบนทีระ'ลก 

เ'ล้รจแ'ลว กำ^^วดพิชีพรมนำกือ'ล้วดต้จใหับริ^ทธ 

จบตอนท ๒ 

ตอนที๓ เจริญพระคาถา (อุม'ลามซอสิ่อ อุมอย่าหมุกกอจานลาย 

ยมอหงินไซโล ๆซอต่อ) ทีเอานวนางจมนำพระพุทธมนตดีด เบนบัญหา 

แ^^ดงว่าให้บริพุทธท^งภายนอกภายใน ( อุมว่าซือลาย โผ่มีอย่าโต่ง ) 

หยิบขาวท้ารขนซดออกไป เบนบัญหาแท้ดงว่าปราท้จากโลภะ โทท้ะ 

โมหะ และให้บงเกิด ทีล ท้มาธิ บัญญาขน ทีท้ไ!ระฆงเลกนโ!เจริญ 

พระคาถา ดงนํ (หงากิมเจิงลินฉือ ทินเบียนเถิบเพืองซอ) คือขอให้ 

เท้ยงระฆํงดงตลอดทไไงท้บทิท้ โดยอำนาจพระคาถานีเช็อเชิญเทพดามา 

ประชุมเบีนทีพยพยานในการพระราชพิธีท้ไนิบาตนี 

หยุดภาวนากรรม^านบทใดบทหนึงแลวแฅ่ท้ะดวก พอท้มควรแลว ต่อไป 

ถึงตอนที 4 คืออ่านประกาท้เชิญ คำประกาท้นไตองเขยนมาในกระดาษ 

แผ่น®7 แลไนโอ่านประกาท้ดงต่อไปนี 

จบตอนที ๓ แลว 

คำประกาศเชิญ 

(ตามบาวติโบนดาง ยจตนเจยวกอ 

เซียมลาเกวิกบางกอกทโ!กอกรู' ) 

คำแปล 

ทีตโพิธีท้นนิบาตนี บำเพญพระ- 

ราชกท้ลบรรจบท้ปดาหะทีเท่านน ไ ' 
ณ ประเทท้ท้ยาม หรอประเทท้ เด 

ตำบลใด 



(5^เศ) 

ค็าประกาศเชิญ 

(เผืองเผิกฅูตรายดือเตียน ตุงกิน 

โด่ยองกเซยว) 

(กิมเย่ยวว่างเดเย่ยวเทิงซนจ เหียบ 

จีอว่างกุงโหน่ยหงว่ายจุงด้ง) 

(ยีหยึกเกรืองตง อีควาโฅเทียด 

มินเยองพาบทโยหง่ายโกโว่น ตน 

กรายเยิกโห่ยเหงีองโกว เผิกเอิง 

ห่ากเซียวโด่) 

( กิมต*กดกบีกามโล่โหกวถึกยึก 

เยียนโผทนามหนือ เถิบหล่ายโก 

โอ่'น เตรยวดาวดางเตยง ทนพาบ 

ย*งกิน ถ่อตายเหืองถึก โดนตก 

ทามเซิงซี เกวยนกรีอยายดินเหว่ 

คำแปล 

ขอนอบนอมพึงพระบารมีอภินิหาร 

แห่งพระร*ตนตรยท*งส์าม อุทิคํพระ- 

ราชกุเ^ลและกุ(10ถวายหรือ [ทัพระ- 

วิญญาณ แ0ะวิญญาณจงได้ไปล่ 

ต้กติ และเพือแผ่พระราชกุ(1ลอนนี 

โทัแก่หม่อกุรกายท*งหลายควย 

ลงพระนามและนามเจาภาพ พรอม 

ดวยพระบรมวงคำนุวง(1ผ่ายหนา 

ผ่ายใน 

วนนจกอาราปีนาพระส์งฆเจรญ 

พระพุทธมนต ในการพระราชพิธี 
I ’ ^ , , 

บรจากทานทงกระจาด อานประกาคํ 

ทรงแผ่พระราชกุคํลและกุคํลให้ท*ว 

ถึงหม่อกุรกายทงหลาย 

บดนีบริบรณพรอมดวยเครืองอป- 

โภกบริโภคท'งหลายบริจาคทานให้ 

แก่หม่อกุรกายชายหญิงทงสิบจำพวก 

จงมา3บล่วนพระราช กุคํลและกคํล 

เผลคํลผลทาน เพือข้ละโลภะ โทข้ะ 



๔๓ 

คำประกาศเชิญ 

วางเทิงบินด้ง ปามทาดไขตุน ก0 

หม่างตามโตน คิกดํงเถิบเดีย) 

( เตทอเนยนหงวากหยก 

ยึกยีอลายเติม) 

(กวางตีอต่าย) 

ทีเทยม 

คำแปล 

โมหะ และให้ม^นอยู'โนตีต ส์มาชิ 

บัญญา แลวกจกได้ไปปูด้คต 

ลงบเดอนวนเวลานแลว นมส์การ 

ขระโพชิ๙ฅว 

ฃึงแบ่งภาคเบึนยมราช ฃอใหรบ 

ประกา^^ฉบไปน เพืนิเบนทิพยพยาน 

โนการพระราชพิขินี และจงนำหมู่ 

อ^^^รกาฆทิงหลายมารบท้วนพระราช 

กุ^ลและกุคํล ณ กาลบ"ดนี 

แลวฅํงใจประกา^เรียกอ^^รกาย ๓ 

จำพวก และปรทฅฅปชวเปรฅทํ้งทิ 

ซึงอาจํยอยู' ณ หย่อมหญา และ 

ฅไ!พฤกษาท^วไป ซึงอยู่โนความ 

ปกครองของยมราช ไดยอาคย 

อำนาจพระคาถา 

ขอจงนำมารบพระราชกุคํลและกุ(^ล 

โนวนน (ลงนามอขิบดี^^งฆเบน 

ประชาน ) 

จบตอนที แลวเผากระดาษทีเขยนประกาและกระดาษเงิน 

กระดาษทอง หยุดภาวนาครู่หนึงจะเบึนคาถาอะไรแลวแฅ่ด้ะดวก 

ยึกเติมเกรียวกิน พาบยายหลก ( ^ 

ด่าว เกิบหล่ายโกโอํน เหยยนเยียน 

เ'ล้อไทว ทีตหลิดดาจง เกรงซา 

เจืองด่าย อถาวพ่ไหมวกลหมีหย่าง 

เหลือง เกร่พ"ดไกไย่น ฅือทาเตียง 

ยอ^ ยาเทงเกวยน ถวกด"งจุง) 

( ถกยอลาย) 



ตอนท & เจริญพระ(ๆาถา (ถกยอลาย กอออกพระนามพระเจา 

ส่ องก) แผ่พระราชกุค้ลและกุเ^ลให้จำพวกอข้รกายซึงไม่มีญาติและที 

อาค้ยพกพิง อส์รกายจำพวกนเมือชาติก่อนไม่ได้ส์รางผลพิลผลทานไว้ 

และเกียจครานไม่อยากวะส์ดํบพ7ะส์ทชรรมเท!?^เนา ซึงเบึนพระธรรม 

ทีแทัจริงชององกข้มเดจพง-ะลิม่มาเส์มพก-}เวๅ ทีพระองคตรค้เท?1นา 

กีงข้อนไว้ กกาลนได้พงอำนาจคุณพร'ะXฅนฅXยท้ง^าม กจกได้พนจาก 

กองพกขถง^(ๆฅิ (จบดอนที ,^) แล้รจแลวจงทงกXะจาด 
^ ^ 

จบพรทงกXะจาด 

พิธเผาเครื่องก!ะดาษ 

พิขเผาเครืองกระดาษตา)งข้วดข้งเวยดงวนก่อน ๆ แต่วนทีข้ดน 

เบึนวนรวมทีจะเผา คณะข้งฆตองเขียนใบประกาข้อทิข้เกรืองภาชนะ 

ใช้ข้อยต่าง ๆ ลงในกระดาษแลวยีนอ่านดงต่อไปนี 

ใบประกาศมอบเครองใช้สอย 

(ยากกว่างบาวคาง ยิ'จีตุนเจียวกือ 

เซียมลาเกวิกบางกอกทา!กีอกรู') 

(เผืองเผิกตตรายตึอเตียน ตุ่งกิน 
จุ '^ ^ ^^ า 
เดยองกเซยว ) 

คำแปล 

ทตาพิชีข้นนิบาตนี บำเพญพระราช 

กุข้ตและกุข้ลบรรจบข้า]ดาหะทีเท่า- 

น'น ณ ประเทข้ข้ยามประเทข้ใด 

ตำบลใด ขอนอบนอมขึงพระบารมี 

พระรตนตรยทงข้าม ทรงบำเพ็ญ 

พระกุข้ลและกข้ลอทิข้ถวายเครือง 

ภาชนะใช้ข้อยต่าง ๆ 



ใบประกาศมอบเครองใช้สอย คำแปล 

(ทิมเอ่ยวว่างเดเสิ่ยวซินเทิง4หียบ 

ว่างกงไหน่ยหงว่ายจุงด"ง) 

( โทงเหนียมผุกยยอง จไ!เตยน 

เหียนว่างทินเทิงไยึน เวิงหม่างซไ 

ยเนียนหงไากหยึกที ถ่บิซไเหือง 

ถอเด ด่ายห่างอือเนียนหงวากหยึก 

ทียจุง) 

( ตือหขาทิมหง'วากถีหยึก งาเทิม 

จีตไ จไกรโกนผ เด่เทียนมินเยือง 

อางเตยงเจยวโหย ยอถเกรอง 

หม่างเทียนตง พงตุ่งด่ายเทีอ พาบ 

บาวโตนกิน เติบถือฅือมิน เหงไฆน 

กยองหยาฅาวหงวางซนเพืนิง เถือง 

ลงพระนามแกะนามเจาภาพพรอม 

ดไยพระบรมวงคำนวงคํผายหนา 

ผายโน 

เจาภาพทไหลายมกวามอะ'ลกถา 

พระกณท่านทีล่วงลบไปยงปรโลก 

แลไนไ ลงพระนามและนามผ้ดบ 

ประ'ล้ติหรอเทิดเมอบเดอนเวลาเก่า 

นไ กรไถงบเดอนวนเวลาเทานไ 

เ'ล้ดจ'ล้วรรกตหรอดบไป 

อนิจจา'ทิงฃารซงมลมหายโจเอาออก 

แม้ลมออกไม่ยอนเอาแลวกจกไกล 

จากโลกนีใปยงภพหนา ฉะนไจงตอง 

บำเพญพระราชกคํล และกคํลอุทีคํ 

ถวายออจงได้ไป'ล่^^กฅิ 

'เดือนนวนนเวลานีถืง^ปดาหะทีเก่า 

นไ เบนหนาทีนายนิรยบาลทีเก่านไ 

เพราะเหตุนีจึงอาราขนาพระงฆ 

เจริญพระพุทชมนตทรงบำเพญพระ 

ราชกุคํลและกุคํลอุทีคํถวาย ออพึง 

จุณพระรตนตรยทไ'ส์าม จงบนดาล 



ใบประกาศมอบเครองใช้สอย 

ควเผิกเอิง ห่ากเซยวโด่) 

(กิมตํกต่าวกราง กินโกงว่าง 

พาบกิอไจวอวง ชดเกิบ 

โกวงดก เต?]บยงยึกค่าว พ'ปิยีอ 

ย็ปิงโค่น ดเทงจบเจยว ย 

จเฅองเ'ลอง ตากหงวางซํนย็ 

เทิงโห่ 
ฟ่ (^ 

เกง 

กอ เซียวทงเทียนเถืองจีเทยนเบิก 

ด่าเดียกรงจีเดีย เลียนคายกือเผิม 

๙ะ^ I ฟ่เ^ 

จวา เผิกถ่อยึกฃนจีกิ) 

(ตจิเดยบหยา ยึกเพิงวาคือเกิบ 

หึวเดียบเกิบพอผกยียอง จ'นเตียน 

โ 
เนยนหงวากหยึกทืเกบกงยีนามโม 

โตยเพีองเตียบโค่ค่ายค่าวซืออายีดา 

เผิก ตีากค่ายจึงมิน เตียบยึกยีอ 

อายเติม ) 

เหยนวางลน เทวเจบยเจยวเตท 

คำแปล 

ให้พระ;วิญญาณหรอวิญญาณเค้ดจ 

โปส์ช้กต 

บ'ตีน การพระ ราชพิตีน'นกเต้า'จบตี- 

บรณ์แลวจักถวายหรือให้ใบปร 

กาต้ฉบ'บนเบนเครืองต้าหรบยีคม่น 

จกถวายเพอเต้ดจเ.ปเต้าบต้ชบาล'เ''! 

หนา กอต้วรรคและมรรคผลนพพาน 

เบืนตีต้ค 

ประกาค้ฉบบนีเผาอทิถวายพระ 

วิญญาณหรือให้แก่วิญญาณ (ลง 

พระนามและนามท่านทีให้ล่วงลบไป 

แลวนน) จงยึดถือไว้เบึนต้าค'ญ 

ลงบึเดือนวนเวลาร'บ และขอนอบ 

น'อมนมต้การพระอรห'นตต้มมาจัม 

พทปีเจาซึงเบึนประชานในการพระ 

ราชพิธีกคํลและกุค้ลโดยแน่และมน 

ใจดงประกาต้ฉบบน (ลงนามอขิบดี 

ต้งจัเบนประชาน) 

เมืออ่านใบมอบเครืองใช้ต้อยเต้รจแลว จึงเอาใบมอบต้อดไว้ใน 

วิญญาณ รอไว้คอยเผาพรอมกบเครืองถืนต่อไป 



๔0^ 

เรองปฐมเหตุทจะเผาเครองใช้สอย 

การเผาเกรืองกระดาษทีนบถือโดยแน่นอนว่าไดรบนไเ ดงมี 

ปรากฎในพงค้าวดาร (ตดางถืเทีเยิง) กือเนเรืองซุยถงเมือคร^งกระโนน 

ว่ามีพระเจาแผ่นดินพระองกหนึงทรงพระนามว่า พระเจาลซีบิน พระองต 

ค้ลบไป ดวงพระวิญญาณฃองพระองคเค้ดจไปยงอบายภมิ นายนิรยบาล 

จึงตรวจตราตามบโ!^ชี เหนว่าพระเจาลซีบินย”งไม่ถึงทีมรณะ นาย 

นิรยบาตจึงน่าว่งพระเจาลีซีบินกลํบยงมนุษยโลก เวลาทีนายนิรยบาล 

น่าพระองกมาน๚ มีพวกอนุรกายพากนมานุดกร่าพระองคไวิ พระเจา 

ลซีบินจึงเรียกให้นายนิ รยบาลช่วย นายนิรยบาลจงตอบว่าขาพเจาช่วย 

พระ องคไม่ได้ แห้พระองกมีเงินทองจงแจกจ่ายให้แก่พวกอนุรกายน่น 

แลวจึงจะ ไปได้ พระเจาลฃีบินตอบว่าเราไม่มีเงินทองติดมาเลย จะเอา 

ทีไหนมาแจกจ่ายให้พวกนิ นายนิรยบาลทลว่ามีทีมนุษยโลก มี 

ราษฎรผ้หนิงนามชีอว่า (เตืองเลืธง) เบนราษฎรอย่ในกวามปกกรอง 

ของพระองก และเบินผู้กาขายเลียงชีพ เมือกาขายได้เงินมาแลว 

ผนไ[กซือกระดาษเงินกระดาษทองเผาเค้มอนุก ๆ วน แต่หาได้อุทีค้ 

ให้แก่ผ้ใดไม่ กระดาษทีเผานใง่กกลายมาเบินเงินอย่ในอบายนิ ด๓ กล”ง 

ขอพระองกจงยืมเงินนีค้กกลบิหนิง เพือจะได้แจกจ่ายให้แก่พวกทีธด 

อยากทีอบายนแลบิพระองคจึงกลบไปได้^ะดวก กรบิพระเจาลีซีบินได้ 

ทรงพงนายนิรยบาลพลดงนบิแลว พระองกจึงยืมเงนน”นกลงหนึง 

แจกจ่ายให้แก่พวกอนุรกายทีอดอยากพบิกนแลว นายนิรยบาลจึงนำ 



๔๘ 

พXะองคกลบยงมนุษยโลก กรนเมือพ^ะเจาลีซิบินขนชนมาแลว พระ 

องกจงตรัส์เล่าให้ขาราชการ'เองพระองค์ทราบ แลวพระองค์มรบล่งให้ 

ตาม (เตีองเลือง) เจาของเงินเขามาแลว พระองค์จึงตรส์เล่าเรืองดงมี 

มาขางตนพัให้ (เตืองเลือง) เจาของเงินทราบ แล'วพระองค์จึงมอบ 

เงินกลงหนึงใช้หนให้ ( เฅีองเลอง) ตามทได้ยืมนไ) เรืองเผาเครือง 

กระดาษมีปรากฐในพงค้าวดารดงน จึงได้กระทำตลอดมาจนบจจุบนนี 

แต่มาพลิกแพลงทำเบึนเครีองภาชนะใช้'ส์อยต่าง ๆ เผาอทิค้ถวายและให้ 

ท่านทีล่วงลมไปยงป:โลกแลวนไ ในการพระราชพิธีเผาเครืองกระดาษ 

คือต'งโต็ะพระภมิเจาทีขนโตะหนึงมีเครือง'ส์กการบูชาพรอม แลวยก 

เครืองกระดาษมาต'งรวมแห่งเดียวกน ล่วนในโรงพิธีกงเตกนไพระลงฆ์ 

ทํงิหลายเจริญพระพทขมนต และให้เจาภาพโยกพระวิญญาณหรอ 

วิญญาณ 'ลวดขมากรรมต่อพระพุทธเจ่า พระธรรมเจา พระ'ลงร]เจา 

แล'วพระลงร!ลวดขอขมาแทนดงน 

คำสวดขอขมา 

(โต่งเตุ่งเติมเขยเตืองเติมฃำม) 

เติมเยือกเหยียดทีโต่ยเหยียดยอง 

ต่ยยํองเติมเหยียดเหลือ งกูโควง) 

คำแปล 

อกุค้ลทีจะบงเกิดขนน'นกึเพราะใจ 

เบนเหตุ 

ถาใจดบแลวอกลกย่อมด!]ญ 

ลนไป 

ถาอถุค้ลดบลญลนแลวใจกวิๆ^เปล่า 

บริลุทธ 



๔๙ 

คำสวดขอขมา 

(ถีต้กยํนยีโก็วซามไอำ ) 

' คำแปล 

เมือใจบมิสุทธแสวจึงเ:■ยกว่าขมา 

กรรม 

(นามไมไกวซามไสิ่ยไ 

สิ่าตาก ) 

บ้ตากมา คือขอนอบนอมนมส์การพระพุ■กช- 

เจา พระปีรรมเจา พระส์ง‘สเจา 

ขอจงมาเบนประธานในการพระ- 

ราชพิธี ซึงพระวิญญาณหรือ 

วิญญาณได้ขมากรรมโดยบริพุรเธี 

ณ กาสนควย 

เมือต้วดขอขมากรรมเส์รจแสวพระด้ง‘สท้งหลายจึงนำพระวิญญาณ 

ไป ณไฅะพระภมืเจาที ประกาค้ว่าดงนํ 

คำประกาศ - 

( เกิงถินวินหลุก เหยียนเจืองมินอี 

ซอหยา หยอเติมค่ายเพิง เกิบยาบ 

เดียค่ายเพิง เจยวยูเดยบไหน่ยพอ 

หยีอผกยียอง เทิงไสิ่นโทวเจิบ) 

คำแปล 

ฃอปXะกา^แก่พระภมิเจาที จงเบน 

I ทิพยพยาน 1นการพระราชพิ!]และ 

I พิชน ขธอุทิ^เครืองภาชนะใช้'นิ!] 

I ต่าง ๆ ถวายและให้ท่านทีล่วงลบ 

ไปยงปรโลกแลวนไ! ดํงมแจงราย 

สิงฃนิงต่าง ๆ ทนิทีถวายพระ 

วิญญาณและวิญญาณนนแลจ 

เมนิประกา^จบแลว เหเจาภาพเผาเครนิงภาชนะต่าง ฤาXที 

เผานตามทาง ๒กว่าใดัรบดงทีกล่าวมาล่างฅไนโ]แลไ ถไว่าตามชรรมก 

0วเ 



๔๐ 

เบนบ่ญหาข้าห:•บจะ;พจารณ,า คอเวลากอนเาจะ;เผาเครองกระดาษนน 

คณะพระข้งฆทํงหสายเดินเวียนเครืองกระดาษข้ามรอบ แลวภาวนา 

ซึงเวยนข้ามรอบนนเบืนปริข้นาธรรมว่าข้ามภพ แปลว่าบุคคลซึงอยู่ใน 

ข้ามภพนจใาไม่ขามพนจากอนิจจง ทุกขิง อน*ตฅา แลวกย่อยยบดบไป 

เหมือนเครืองทีเผาน๎น 

พิขทากงเตกทกลาวมานิกลาวไดยลาดบการททา กาประกาข้ 

และคำข้วดไม่กงท ทีมเวลานอยถึรวบร*ดต*คข้วดไดยข้งเขป ต่อมเวลา 

มากจึงจะทำได้เตมที ข้งของทีเผาพร'อมกบคำประกาข้คำข้วดกเหมือน 

กัน ถางานโดมีของพร*อมก็เผาไป ถาไม่มีก็ข้มมติเผาแต่กระดาษเงิน 

กระดาษทอง 



(3^๑ 

ว่าดวยรายการและเกรึ๋อง!ช้ในพิธึ๋ทำกงเตก 

การ'ทำกงเฅกเมือคร'บกำหนด ๗ วนน^! ตบิงมืคณะพระ'ส์งฆ 

อย่างนอย & รป อย่างมาก ๒& รป พิธีจะทำเริมตนตํ้องประกาคํเทพดา 

ดวยพระคมภรจอเทยน หรอคมภรินามเตาบกเดา เมือประกา^เทพดา 

แ'ลวจึงประชมคณะพระ^งฆ อาราธนาพระรตนตรไ]ดวยคมภรตามบาว 

แ'ลวเชิญวิญญาณดวยคาถาอายีดาเผิก เมือเชิญวิญญาณแ'ลวเริม 

^วดมนตตามพิธี กํวนเครืองกระดาษจำเบนตองมื คือ ค วิญญาณ 

๒ มรปทูตฃีมา ฃีนก กำหรบทจะได้นำข่าวไปกํงแกํผ้ทํ'ล่วง'ฒไปแ'ลว 

กํวนใบประกาเ^ตองมืดงน คือ ด ประกาคํชุมนุมเทพดา ๒ ประกาคํ 

ต้วดมนต ๓ ประกาคํเชิญวิญญาณ ^ ประกาคํถวาอขาวพระ 

& ประกา^^^งเวยเผาเครืองกระดาษ 

ล่วนการเตรียม^^ถานททีทำพิธี คือจำเบนตองมีฉากพระรูปต่าง ๆ 

คือ ด รปพระพุทธเจา ๒ รูปพระ^^าริบุตร ๓ รูปพระไมคค'ล'ลาน 4 รป 

พระมหาก^^^^ป ๕ รูปพระอานนท รูปพระมากํย ฟ่ รูปยมบา'ล ซึง 

มือย่ ต๐ รูป คอ'ล้ปดาหะทํ ๑ แขวนรูปตไฃวาXนยีอง ^^ปดาหะทํ ๒ รป 

เซอยางเยีอง ^^ปดาหะที ๓ รูปตงเดเยีอง กํปดาหะที^รปหงกวางเยือง 

กํบ!ดาหะที รูปเยยม'ลาเยือง ^^ปดาหะที รูปเปียนทํนํเยีอง กํปดาหะ 

ที่ ๘ รูปเทไ]เซิงเยอง 'ส์ปดาหะที ๘ รูปบนดไเยือง ด้ปดาหะที ๙ รป 



^ไช 

โดถพืนิง ส์ปดาหะที ต๐ รูปเจยนลุนเยือง แต่เมือจะทำพิ(ๆรบ ต๐0 วน 

ตองแขวนรูปยมบาตกรบทํ้ง ๑0 รูป 

ต่วนโตะทีจะต*ง คอตองต*งโตะเกรืองค้กการบซา โตะ คอโตะ 

โตะพระมาตยเถรเจา ด โตะยมบาล ๑ โตะทาวมหา พระพทชเจา ด 

ชมพู ด 

จบตำราทำพิขีกงเตก 

ว่า ด๎วขพิธ็่ทำกงเ ฒกรบ ๕๐ วํน 

ทำกงเตกเมือครบกำหนด &๐ วนน*น ตองมีคณะพระต้งฆ์อย่าง 

นอย ,ร/ รูป อย่างมาก &๑ รูป โต็ะหนึงจะมีพระ ๒ รูปหรือ ๓ รูปกไดั 

แต่พิซ'เกาะระร)ง พิธขงประกาค้ พิขขามส์ะพาน พิขีตอยกระทง และ 

พิธีทงกระจาด เพิมเติมขนจากพิธีครบ ๘ วน นอกจากนตองเตรียม 

เหมือนอย่างทีกล่าวมาแลวโนพิปีทำกงเต๎กครบ ๘ วน 

ว่า ดวยพิธึ่ทำกง เกกครบ (ด๐๐ ว่น 

การตระเตรียมทำพิธีกงเต๎กครบ ต00 วน มีพิธีและทำอย่างเดียว 

ก”นกบเมือครบกำหนด &0 วน 

ต่วนการทำ บุญทงผา ขาว (หรือทงทุกข์) จะกระทำพิธีและ 

ตระเตรียมการอย่างใดกไดั ไม่กำหนดแลวแต่กำลงพาหนะของเจาภาพ 

ทีจะทำได้ แต่โดยมากมกทำใหญ่โตกว่าคร*งใค ๆ หมด 



^๓ 

คำสวคในพิอกฐิน 

ของพระสงฆ็๋อานัมนิกาย 

คาอาราธนาศล 

ด่ายดกยกตามเหนียม เด่ฅือจุงดง 

กิมถินด่าย ดกวหงยายอาช่าเล 

เหวียงด่ายดก วิเด่ดือจงดงตากหงู 

ยายอาช่าเล เด่ตอจงดงอด่ายดกไก 

ด่งถ่ออวบ่าตวี!ย"าย ฅอเหมีงโก 

ตามเกียดตามเคาคู 

คำนม่สการคอนโม 

นามโมตากดาด ทาโตยาดายา 

อาง'าอ่าเด ตามเหบ่าตามโบดาตา 

คำแปล 

ขอท่านคู้มีชรรมอนประเ'ม 

ความคำนึงแท่ขวีพเจาดืษยท^งหลาย 

บดนขออาราชนาท่านผู้มีชรรมอน 

ประเ^^ริฐเบนอาจารย1^ล ๕ และ 

ขอท่านผมีชรรมอนประเต้ริ^ เบน 

อาจารยใหัคํล แท่ขาพเจาดืษยท่ง 

หลาย ขาพเจาคํษยทวีหลายขอยึด 

ท่านคู้มีชรรมอนประเท้ริ^เบนทีพึง 

ขอได้เมตตากรณาให้พวกขาพเจวี 

ได้รกษาดืล อุบา^^ก. ให้ว่า๓ครวี 

และกราบ ๓ หน. 

คำอธิบาย 

คำนโมน หนวีทีอจน หรือหนวีวีอ 

ญวนทีเบนตนฉบบ เขาใจว่าเขยน 

ตามภาษามชยมปงะเทคํ แปลคำ 

นโมในต*นฉบวีานไ!คนหายงไบ่พบ 

จึงมิได้แปล 



๔๔ 

คำไตรสรณคมน์ 

เติกย่นถ่อกวอเพิก เติงสิ่นถ่อกวี 

ธพบ เติงอ่นถ่อกวีอตํง ฅ๋ายเติง 

วีนถ่อกวอีเพิกดา ต๋ายเติงวีนถ่อกวี 

อดาดหม่า ต๋ายเติงอีนถ่อกวีอตงย่า 
. ๙ 

ตามเติงยึนถ่อกวอเพิกดายากน ตาม 

เติกย่นถ่อกวอีดาดหม่าย่ากิน ตาม 

เติงย่นถ่อกวีอตังย่ายากิน 

คำแปล 

ร่างกายและชีวีตนถึงพระพุทปีแลว 

ซึงเบึนที่พิง ร่างกายแตง;ชวีตนถึง 

พรงขรรมแลวซึงเบึนทีพิง ร่างกาย 

และชีวิตนีถึงพระค้งฆแลวซึงเย้นที 

พิง 

๒ ร่างกายและชีวิตนถึงพระพุทขแลว 

ซึงเย้นทีพิง ๒ ร่างกายและชีวิตน 

ถึงพระปีรรมแล'วิซึงเย้นทีพิง ๒ ร่าง 

กายและชีวิตนถึงพระข้งฆ์แลวซึง 

เย้นทีพิง 

๓ ร่างกายและชีวิตนถึงพระพุทธแลว 

ซึงเย้นทีพึงจนถึงทีพุด ๓ร่างกาย 

คำให้พิล 
6*^ 

6*^ 

ยึกเวียกเบกซึากขน ทีเพิกเกิม 

ยาย หยึอน”งเผืองกรี ต๋ายเวียก 

เบกโทวด่าว ทีเพิกเกิมยาย หยึอ 

และชวตนถงพระขรรมแลดซึงเย้นที 

พิงจนถึงทีพุด ๓ ร่างกายและชวิต 

นถึงพระส์งฆ์แลวซึงเย้นทีพิงจนถึง 

ทีพุด 

คา แปล 

พุทธบญญํฅขอต หามไม่ให้ฆ่าตัตว 

เจาจงรกษาไว้ พุทธบัญญ้ตซึอ ๒ 

หามไม่ให้ฉกตัก เตัาจงตักษาไว้ 



๕๕ 

นํงพืองกรี ตามเวียกเบิกตาเยิม 

ถเพิกเกมยายหยึอนังเผืองกรี ดือ 

เกยกเบิกหย่งหงือ ถีเพิกเกมยาย 

หยือนงเมืองกรี หงูเกียกเบิกออม 

ดืว ถีเพิกเกิมยายหยือนงเมืองกรี 

คำบอกอานิสงส์ศล 

ค๋างกรหงยายเบิกด่าตามไค้ เตียง 

ทนเหล่ยซนจีโบิน หมากชุดออดือ 

จีดือหยีเตยนตรีกว๋า จีดือหยีโธว 

อียาวเมืองหน 

คำถวายผ็ากฐิน 

หงากมจ๋งด"ง ตถอตามอ เตงกุง 

หยีอด*งย่ายาหยีวีพํบผุก ตามเบยน 

คำแปล 

พุทชบญญํตขอ ๓ หามไม่ให้กระ- 

ทำผิดโนกาม เจาจงรกษาไว้ พุทช 

บญญํตล่อ ๕ หามไม่ให้กล่าวเทจ 

เจาจงรกษาไว้ พุทปีบญญ้ดืขอ &. 

ห*ามไม่ให้เข้พส์รา เจ่าจงรักษาไว้ 

คำแปล 

การรกษาตีธ & นแอไม่ตองไปล่ 

ชาติทงข้าม ดือไม่ตกอเวจี ไม่ไป 

เกิดเบนเป7ต ไม่ไปเกิดเบนด์ฅว 

เดียรจฉาน ผ้ทีไดีเบนเทพดาและ 

ไดีถึงแก่การกิาเรจนน กเพราะ 

^เล & นีเบนฅน ม่วนทไดีทำผิด 

แต่หนหม่งทีม่วงแลวมาจนบดนเมือ 

ร้ม่กแลวจงงดเม่ย แต่นต่อไปภาย 

ภากหนาจงกระทำตามพุทชบ^ญญฅ 

นเกิด 

คำแปล 

บดนีฃาพเจาท"งหลาย ยกเอาผาต้าม 

ตกิานมานอมถวายแด่นาเคนทรเถร 

เพือเบนผาครองสิกขาบท (ว่า 

ส์ามคร^ง) 



&๖ 

คำประกาศสงฆ็๋ 

ด่ายดึกตํงตินทํ้น ยีอกิมหีวดงเถือง 

เทยนอ หยอลือห่าลาย ตือต่ายถือ 

ตอเดึยนเตยม เบิกตีเข^วียกหยือที 

ด่ายดึกหินหยี ตีอกุรงด่ายจุ๋งกาก 

หืวเพิงถ่อห?ยุ่งหยา เยียนถือเทียน 

อีหยา เทิกวหห่เด่ายดึกกลำไยหืว 

เขวยกเดยม ตามอีงีหยุ่งยีพีจี วก 

จ๋งกุรงหืวด่าวกาวดึก กลำหยางี 

หยุ่งยพอี เดธงกิมจุ๋งกุรงหึวไหม 

ด่ายดึกน"งถ่ธหยุ่งผู ตามหมง 

โงหยตามถินเวยงจุ๋งกุรงโยถ่อหยุ่า 

โกหมกเยียนโงตวีด่ายว่าเถืองหยี 

เกียวกงดึกเทียวกรีค่าย เยียนเยียด 

เบกดักจีหยีถ่อยีพีอี ถากินค่ายหยี 

อาซ่าเลวีเผื่อง เบียนเทียนปิหยา 

คำแปล 

ท่านผู้มีธรรมอนประเส์ริงบคอย 

พง ควยบดนืมีผาทิพยลอยตาม 
เ^ I 

นาฝนมา อย่ทีหนาฐานพระประชาน 

โนวดนี ผ'าทิพย์นีมิโซ่จะได้แก่ผู้ได 

ส์งดัท*งหลายโนวดนกปฎิบทธรรม 

อนประเชื่ริฐย่อมมีลํวนได้ผาทิพยีน 

ควยกนแล แต่ผาทิพยีนควร ได้แก่ผู้ 

ปฐิบ‘ตอย่างอกฤษฎ มีธรรมอน 

หนกแน่นไม่บกพร่อง จึงส์มควร 

■ม ครองผาส์ามต*วน หรือโนหมู'ต้งร 

นีมีต้งฆรปโดปฎิบ‘ตอย่างอุกฤษฎ์ มี 

ธรรมอ*นหน*กแน่นกควรครองผาน 

อาตมะเหนมีแค่ข้งดัรปน'น ซึงอยู่ 

โนหมู่ย้งฆท*งหลาย ณทีนืเบืนผู้มี 

ธรรมอนประเต้ริฐ ควรรบผาน'น 

กรองได้ไหม (ถาม 1ก กร่ง) 

อาตมะได้ถามส์งฆท'งหลาย ๓ กร*ง 

แลว ไม่มีข้ง‘ยีรูปโดจ ะรบเอาผานี 

ได้จึงนิงอยู่ โดยอาตมะเบืนต้ง‘‘รี 

ผู้โหญ่โนหมู่^งยีนกึจริง แค่มีด้ตี 

ยี 



คำประกาศสงฆ์ 

ส(ฟ้ 

คาตอบสงฆ 

ด่ายดกฅงตินทน ไง เยียดหืวโงน 

เพิงเบียน ถือเทียนอีหยา เคือง 

หยือกรู่กรเกรืองหลาวพิอี ห่าหยา 

เกรืองหลาวกงดกฅางทวนกริเหว่คู 

ดูงีพถือเทียนอี หงากิม?ปุกเคือง 

เทยนอีกินเผือง ด่างหวีกรีด่ายจุงยือ 

ห่าด่ายหยุ่งเหยือกดมฅมหยา กิน 

กากกากเหนียมอายืดา 

ด่ายด่งดมเหนียม อายืดา 

คำแปล 

บัญญานอยคุณ1รรมกนอย ไม่ข้ม 

กวรรไ]ครองม่าน ขออาราชนา 

อาจารยืท^งส์องช่วยพิจารณาผาทิพย 

นดวยแล 

คำแปล 

ท่านผู้มีชรรมอนประเ^^ริ^ค้งบคอย 

พง อาตมะขอแท้ดงว่า ผาทีพยน 

ควรได้แก่ท่านท้มภารผู้มีอายุดวย 

เหฅใดแล เหคุดวยท่านผู้มอายุน 

มีท้คืบญญาพรไมและมีคุณชรรม 

บริบูรณ์ จึงเหนท้มควรครองผา 

ทีพยืนีได้ อาตมะจะนำผาทิพยน 

นํอมถวายโนบดน แต่ยงไม่ทราบว่า 

ข้งฆ์ทํ้งหลายจะเหนป็อบดวยหรือไม่ 

ถาหากว่าสงฆ์ท^งหลายเหนชอบ 

พรอมกนแลว ขอให้ว่า “อายีดา” 

ขนพร'อมกัน 

สงฆ์กังหลายพร*อมกันว่า “อายคา” (อายีดา กำจนนอ่านว่า 

“อามีทะ” เบึนภาษากัขยมประเทส เบึนนามพระพุทธเจ'าองคํหนึง 

สงฆ์ญวนนิกายหรือสงฆ์จีนนิกายหมายความใช้ดังสงฆสยามว่า “สาธุ” 



เขาใจว่าไม่ตรงกบ(ๆวามจ?ง เพราะในบญชหนงสีอบาลภาษาจนใน 

หอพระต้มด จ ทีมหนังต้อไรมันเบืนภาษาต้นต้กฤตประกอบหนงต้อจน 

“อามทะ” (ก ตัวมันว่า “อามิตาภะวยหะ” นิะน ซึงเบืนนามพระพุทช- 

เจาองคหนึง) 

คำอธิษฐานผำ 

อุมเดิกย่ายาตาบ่าปา อมต๋บาต๋บ่า 
’ บ่ ’ ’บ่ ’' 

ปา อุมมาปากาบาบาตราเดิกเคตา 

บ่าส่า 

คำแปล 

นัาต้นห่วงนดีแลว อาตมะร*บกรอง 

ในบดมัพือกระทำกิจต้มาธิ ต่อไป 

ถึงป็าดิใดๆกึไม่ทํ้งผาอย่างน ผา 

ต้นห่วงนดแลว อาตมะร*บกรองใน 

บดมัพีอกระทำกิจต้มาธิ ต่อไปถึง 

ชาติใดๆ ขอให้ได้ผาอย่างนกรอง 

เต้มอ ผาต้นห่วงนดแล'ว อาตมะ 

ครองรกษาไว้ตามพุทปีบ*ญญํต เพือ 

กระทำกิจต้มาชิ จะได้แนะนำต้*ตว์ 

ท'งหลายให้พนจากความหลง 

เมือจบคำอปโลกนกรองผาแลวกมียถาต้พพีอนุโมทนาตามชรรมเนียม 



พิมพที่โรงพิมพพระจันทร ท่าพระจันทร์ พระนคร 

นายสน\เ บุณยสิรพันธุ เจำของ 

ผ้พิมพ์ ผ้โฆษณา ๒๕0๕ 




